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AMENDEMENT 2019-12-16a
Onderwerp: Kaderstellende notitie naar een nieuwe cultuuragenda

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-12-2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de nota "Naar een nieuwe cultuuragenda 2020" ter vaststelling voorligt;
2. deze wordt vastgesteld aan de hand van de kaders van de sociale structuurvisie;

van mening dat
1. het hanteren van de vijf kaders uit de sociale structuur visie onvoldoende kader 

mee geeft aan de culturele ambities van de gemeente;
2. de kaderstellende notitie ook duidelijk dient aan te geven dat de cultuuragenda in 

Noordoostpolder een bijdrage levert aan het versterken van Noordoostpolder als 
aantrekkelijke gemeente om te komen wonen, leven en werken en ondernemen;

3. het lokale cultuuraanbod en de mogelijkheid om cultuur te beoefenen voor diverse 
groepen woningzoekenden, investeerders en ondernemers een rol speelt bij de 
keuze van de vestigingsplaats;

4. gemeente Noordoostpolder een meer divers sociaal economisch werkgelegenheids- 
profiel nastreeft met meer aandacht voor werk voor mensen met een MBO+, HBO 
en WO achtergrond en dit aandacht vraagt voor de cultuuragenda t.b.v. het imago 
van Noordoostpolder,

besluit het de kaderstellende nota 'Naar een nieuwe cultuuragenda' als volgt
gewijzigd vast te stellen
onder 4.1 doelstelling 8 te vervangen door d e volgende tekst:
Doelstelling 8: Nieuwe beleving van cultuur 
als visitekaartje voor de polder.

Vernieuwende en bijzondere culturele 
initiatieven door (semi)professionals van 
binnen en buiten de polder geven een 
impuls aan het culturele leven in de 
Noordoostpolder, haar 
inwoners en bezoekers van buiten de 
gemeente. Er gaat een zeker visitekaartje 
van uit. Het is goed voor het imago van de 
Noordoostpolder.

Doelstelling 8 : De beleving van cultuur 
als visitekaartje voor Noordoostpolder.
Het cultuuraanbod van 
Noordoostpolder met Vernieuwende en 
bijzondere culturele initiatieven door 
(semi)professionals van binnen en buiten 
Noordoostpolder geeft een impuls aan 
het culturele leven in Noordoostpolder, 
haar inwoners en bezoekers van buiten de 
gemeente. De cultuuragenda draagt bij 
aan het besluit van 
woningzoekenden, investeerder en 
ondernemers om hier in 
Noordoostpolder te willen investeren, 
wonen en/of ondernemen. Er gaat 
zeker een visitekaartje van uit. Het is 
goed voor het imago van
Noordoostpolder.
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