
   
M O T I E  2022-12-19

Onderwerp: Eenmalig subsidie La Mascotte

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 december 2022
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de operettevereniging La Mascotte in haar voortbestaan bedreigd is door financiële tekorten;
2. er maar vier opera- en operettekoren zijn in Nederland en zij de enige is in Noord- Nederland;
3. zij een bovenregionale culturele functie heeft;
4. operettevereniging La Mascotte veel doet aan talentontwikkeling;
5. zij tussen amateurkunst en professionele kunst in zitten;
6. zij op termijn samenwerking zoeken met onder meer Zwolle,

van mening dat
1. La Mascotte een uniek gezelschap is in Noordoostpolder, Flevoland en Cultuurregio Zwolle, 

dat behouden moet worden voor onze regio;
2. er gewerkt wordt aan verbreding en samenwerking met o.a. cultuurregio Zwolle;
3. dat er een oplossing gevonden moet worden voor hun tijdelijk financiele probleem, zodat er 

gewerkt kan worden aan een structurele oplossing,

verzoekt het college
1. door te gaan met overleg met Provincie Flevoland en Cultuurregio Zwolle om in 

samenwerking een regionale (financiële) oplossing te vinden voor na 2023
2. voor de korte termijn eenmalig een overbruggingssubsidie toe te kennen van € 15.000;
3. dit te bekostigen uit de   reserve  van budget amateurkunst 2022
4. in 2023, afhankelijk van het langetermijnperspectief, en afhankelijk van de bijdrage gemeente 

Zwolle, voor 2023 een nieuw besluit te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
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Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen
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