
 

 

                                                                       
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 22.0002068 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Beleidsontwikkeling - 4 12 december 2022 H Fokkink 
 
Portefeuille: II 
 
Onderwerp: Eenmalige overbruggingssubsidie La Mascotte 
 
Voorgesteld besluit 
1. In 2022 een eenmalige subsidie verlenen van €15.000 aan muziektheatervereniging La Mascotte. 
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
La Mascotte is een amateurkunst muziektheatervereniging die jaarlijks 1 productie verzorgt met 2 
voorstellingen in Emmeloord (theater ’t Voorhuys) en dit jaar voor het eerst ook 1 voorstelling in 
Zwolle. La Mascotte heeft in 2022 (en in eerdere jaren) een subsidie ontvangen conform de 
‘Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder’.  
 
Op 30 november jl. heeft op verzoek van het bestuur van La Mascotte een gesprek plaatsgevonden 
met het bestuur, Portefeuillehouder Cultuur, Cultuurhistorie en Erfgoed van de gemeente Zwolle en 
Portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed van de gemeente Noordoostpolder (zie bijlage 1). Belangrijkste 
reden voor dit gesprek is dat La Mascotte een financieel tekort heeft van € 30.000. Zij vraagt aan de 
gemeente Zwolle en Noordoostpolder om ieder het tekort van € 15.000 voor hun rekening te nemen. 
Dit voorstel gaat over uw antwoord op dat verzoek. 

 
Doelstelling 
La Mascotte verzorgt diverse culturele activiteiten in Noordoostpolder. Daarnaast biedt de vereniging 
talentvolle zangers/acteurs kans om ervaring op te doen in het theater vak.  
 
Argumenten 
1.1 De activiteiten van La Mascotte passen binnen de ‘Subsidieregeling culturele activiteiten 

gemeente Noordoostpolder’ 
De aanvraag van La Mascotte past binnen bovenstaande regeling, omdat de activiteiten passieve en 
actieve cultuurbeoefening bevorderen en de samenwerking stimuleren tussen verenigingen, 
instellingen en initiatiefnemers die gezamenlijk culturele activiteiten ontplooien. Ook zorgt La Mascotte 
ervoor dat verschillende culturele disciplines worden verenigend in één multidisciplinaire totaal-
activiteit (zoals bedoeld in art. 3 lid 2, onder a, b en c van de regeling).  
 
1.2 La Mascotte is waardevol voor gemeente Noordoostpolder  
La Mascotte verbindt het culturele domein met sociaal domein. Deze verbinding brengt La Mascotte 
tot stand door verschillende activiteiten te organiseren, zoals het verzorgen van een korte compilatie 
van de voorstelling met pianobegeleiding in een woonzorglocatie. Daarnaast werkt La Mascotte 
samen met het Cultuurbedrijf om jonge mensen spelenderwijs mee te laten doen aan klassiek 
muziektheater.  
 
1.3 La Mascotte heeft een financieel tekort en vraagt daarom extra subsidie 
Reden voor het tekort is het wegvallen van een beoogde subsidiebijdrage van de gemeente Zwolle.  
De regeling ‘Cultuur en Kwaliteit’ van de gemeente Zwolle is vooral voor aanvragen m.b.t. 
professioneel cultuuraanbod, terwijl La Mascotte deels werkt met amateurs en deels met 
professionals.   

 
 
 
 
 



 

 

1.4 La Mascotte kan dit bedrag gebruiken om hun financieel tekort weg te werken 
Geconstateerd is dat La Mascotte geen financiële reserves heeft. De overbruggingssubsidie kan het 
huidige tekort van € 28.746,63 helpen weg te werken en zorgen dat La Mascotte – vooralsnog- 
overeind blijft (zie bijlage 2). Voor 2023 dient La Mascotte zorg te dragen voor een evenwichtige 
begroting. De bijdrage van de gemeente NOP aan La Mascotte zal in 2023 in principe zijn zoals altijd, 
dus maximaal € 7.500. Wel is het verstandig dat de wethouder Cultuur en Erfgoed in gesprek blijft met 
La Mascotte over hun ontwikkelingen in organisatorisch en financieel opzicht, in samenspraak met de 
Provincie Flevoland en Cultuurregio Zwolle. Zie hierover ook punt 2.1. 

 
1.5         Er is ruimte binnen het budget en subsidieplafond  
De raad heeft voor deze regeling een budget en een subsidieplafond vastgesteld voor het jaar 2022. 
Daarbinnen is nog voldoende ruimte om een eenmalige overbruggingssubsidie van € 15.000 toe te 
kennen. Indien dit budget niet besteed wordt in 2022, vloeit dit terug in de algemene middelen. Bij 
toekenning aan La Mascotte komt dit bedrag ten goede aan de amateurkunstsector, waarvoor de 
subsidie bedoeld is.    
 
2.1 De raad heeft zich betrokken getoond bij La Mascotte  
De fracties van de gemeenteraad van Noordoostpolder zijn ook benaderd door La Mascotte en tonen 
betrokkenheid. De raad behandelde in haar vergadering van 12 december 2022 een motie over een 
eenmalige extra subsidie voor La Mascotte voor in 2022. Deze motie is aangenomen (zie bijlage 3).  
In de motie verzoekt de raad het college ook om ‘in samenwerking met La Mascotte door te gaan met 
overleg met Provincie Flevoland en Cultuurregio Zwolle om in samenwerking een regionale 
(financiële) oplossing te vinden voor 2023’.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Dit is een uitzondering op art. 6 uit de ‘Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente 

Noordoostpolder’ 
In dit artikel staat dat de hoogte van de subsidie maximaal € 7.500 mag bedragen. En dat de 
aanvraag wordt ingediend uiterlijk zes weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de 
activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd (art. 6 ASV Noordoostpolder).  
 
1.2 De toekenning door de gemeente Zwolle is lager dan gevraagd 
De gemeente Zwolle heeft laten weten een bedrag van € 5.000 beschikbaar te kunnen stellen voor La 
Mascotte. Naast het genoemde argument onder 1.3, speelt daarbij mogelijk mee dat La Mascotte pas 
sinds kort voet aan de grond probeert te krijgen in de regio Zwolle en dat gemeente Zwolle hen vooral 
ziet als een vereniging met historie in de Noordoostpolder. Bovendien heeft gemeente Zwolle al een 
lange geschiedenis en connecties met diverse Zwolse gezelschappen en verenigingen die ook extra 
middelen vragen.  
 
Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming versturen we bijgaande subsidiebeschikking aan La Mascotte. Daarnaast zal de 
raad geïnformeerd worden over deze subsidieverlening.  
 
Bijlagen 
1. Voorbereidende notitie bespreking 30 november 2022. 
2. La Mascotte, financiën 2022.  
3. Motie CDA, Eenmalige subsidie La Mascotte (2022-12-19). 
4. Subsidiebeschikking La Mascotte extra middelen 2022.  


