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MOTIE 2021-07-16i
Onderwerp: mobiel cultureel podium
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. volgens het coalitieakkoord 2018-2022 cultuur belangrijk is voor Noordoostpolder;
2. veel inwoners van Noordoostpolder cultureel actief zijn of genieten van het culturele aanbod;
3. er in juli 2020 met een ruime meerderheid een motie is aangenomen om de mogelijkheden
van de realisatie van een podium op De Deel te onderzoeken;
4. inmiddels blijkt dat binnen de culturele sector een voorkeur is voor een mobiel podium;
5. het voordeel van een mobiel podium is dat deze in heel Noordoostpolder kan worden
gebruikt,
van mening dat
1. kunst, erfgoed en cultuur van grote waarde voor de samenleving zijn;
2. cultuur een bijzondere bijdrage levert aan de aantrekkingskracht van onze gemeente;
3. het stimuleren van een breed en divers cultuuraanbod daarom prioriteit heeft;
4. een mobiel podium van meerwaarde is, doordat het ook in onze wijken en dorpen ingezet
kan worden,
verzoekt het college
1. in samenspraak met het Cultuurbedrijf invulling te geven aan de wens van een mobiel podium
voor muziekoptredens, theatervoorstellingen en andere culturele uitingen;
2. deze wens te vertalen in een plan van aanpak over het gebruik van dit mobiele podium
en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 2021-07-16i (D66) Mobiel cultureel podium
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J.C.M. Goos

T. van Steen

T.G. Hoekstra

M.T. Goelema
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H. Schot

J. Deen

R. van der Velde

T.P.R. Groen
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H. Wijnhoud

J.B.M. Bus

J.L.P. van Os
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B. Wielenga

H.M. Hekkenberg

S. de Boer

L. Verduin

S.J. Schrijver

G.P. Knijnenberg

J. Hofland
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M.W. van Wegen

T.J. van Dijk
H.J. Lambregtse

L.H.M. Lammers

Y.M. Mahmoud

B.J. Aling
S. Werkman
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