
Geachte heer Wassink,

Hierbij verzoek ik u, deze mail naar de raadsfracties van onze gemeente Noordoostpolder 
door te sturen / ter hand te stellen. Het heeft betrekking op de raadsvergadering van maandag 
16 december.

Met vriendelijke groet,

Muziektheatervereniging La Mascotte,
Wim ten Hove, voorzitter.
06-22971841

geachte raadsfracties,

Met belangstelling heeft Muziektheatervereniging La Mascotte twee weken geleden de 
discussie gevolgd over de kaderstellende notitie "Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020"
We hebben begrepen dat met deze kaderstelling de grote lijn  van de cultuuragenda voor de 
komende vier jaar wordt vastgesteld, maar dat aan het uiteindelijk totaalbudget niet wordt 
getornd. In de praktijk betekent dit dat er geen of nauwelijks ruimte is voor aanvullend of 
nieuw beleid. 

Op verzoek van het college en uiteraard ook uit eigen belang heeft La Mascotte de afgelopen 
jaren gezocht naar een een vorm waarmee een financiële basis gelegd kan worden voor de 
jaarlijkse opera productie van La Mascotte. Gezien het feit dat La Mascotte daarin de enige 
organisatie in Flevoland is, (en één van de nog acht in Nederland) die in staat is zo'n productie 
op semiprofessioneel niveau te realiseren, zijn samen met gemeente Noordoostpolder 
contacten gelegd en gesprekken gaande met provincie Flevoland. De daar ter sprake gebrachte 
optie tot co-subsidiëring van gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland is vanuit de 
gemeente opgenomen in het oorspronkelijk discussiestuk van 4 april jl. als voorbereiding op 
de Raadscommissie SLZ van 15 april. 
We vinden deze beleidsruimte echter niet terug in de kaderstellende notitie.

Wij geven u in overweging nog een amendement in te dienen teneinde het college de ruimte 
te geven, een dergelijke co-subsidering met provincie Flevoland te kunnen voorbereiden. 

Dit zou kunnen door doelstelling 8 van de kaderstellende nota uit te breiden met bijvoorbeeld 
een zinsnede als:  "In dit verband kan het noodzakelijk zijn op bescheiden schaal 
middelen vrij te maken voor co-subsidiëring met provincie Flevoland van 
semiprofessionele culturele producties in de Noordoostpolder die een bovenregionaal 
karakter vertonen en uniek voor deze provincie zijn."

U zou hiermee tevens recht doen aan de kernwaarde van Doelstelling 8: De beleving van 
Cultuur als visitekaartje voor Noordoostpolder.
Mogen wij op uw medewerking in deze rekenen?

Met vriendelijke groet,

Wim ten Hove, voorzitter en bestuurslid fondswerving.
06-22971841
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