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AMENDEMENT 2019-12-16b
Onderwerp: Cultuuragenda - aanvullende doelstelling 5
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. de kaderstellende nota ook dient aan te geven dat de cultuuragenda een bijdrage
levert aan het realiseren van een inclusieve en niet-parallelle samenleving;
2. de culturele infrastructuur niet altijd meebeweegt met de maatschappelijke
gevolgen van een veranderende bevolkingssamenstelling en dat daar een taak ligt
voor inwoners en overheid;
3. Cultuur, net als taal, bij uitstek een instrument is voor het realiseren van integratie,
participatie, het verkrijgen van werk en het voorkomen van een parallelle
samenleving,
besluit de kaderstellende nota 'Naar een nieuwe cultuuragenda' als volgt gewijzigd
vast te stellen, door onder 5. (pag. 7) de volgende doelstelling met toelichting toe te
voegen:
3.1Doelstelling 5.2: De cultuuragenda levert een bijdrage aan het voorkomen
van een parallelle samenleving in Noordoostpolder.
In Noordoostpolder vestigen zich diverse mensen die van buiten Nederland
komen, vaak met duidelijk andere culturele identiteit. De redenen voor
immigratie zijn divers en de gevolgen vragen aandacht. Deze aandacht is
in de sociale structuurvisie vastgelegd. De gemeente ondersteunt culturele
activiteiten die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de integratie
en het voorkomen van een parallelle samenleving in Noordoostpolder.
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