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AMENDEMENT

Voorstel nr. : Agendapunt 8 / Raadsvoorstel 2022-34

Onderwerp: Raadsvoorstel 2022-34, Kadernota 2023-2026, Kunstbende Limburg

De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 5 juli 2022

Toelichting: 

Jongeren in Nederweert hebben te lijden gehad onder de coronacrisis omdat er twee jaar lang veel 
beperkingen waren die de mogelijkheid tot ontwikkeling op het gebied van bijvoorbeeld cultuur in de 
weg stonden. Investeren in jongeren is daarom juist nu van groot belang. 
Om zich breed te oriënteren en te ontwikkelen binnen de cultuursector, moeten jongeren ruimte 
krijgen. Cultuur moet laagdrempelig zijn, maar ook inclusief, stimulerend en verbindend. In dit digitale 
tijdperk hebben creatieve jongeren een veilige omgeving nodig. De cultuursector van Weert focust 
zich met name op muziek en verenigingen. Maar er is zoveel meer is dan dat.

Jongeren in moeten ruimte krijgen om te groeien. Ze moeten kansen krijgen om hun talent (verder) te 
ontplooien. Ze moeten een carrière in de cultuursector kunnen opbouwen. Kunstbende Limburg kan 
dit bieden. 

Kunstbende Limburg is een gesubsidieerde stichting die middelbare scholieren kosteloos, en daardoor 
zeer inclusief en laagdrempelig, begeleidt. Dit doen ze niet alleen op het gebied van muziek, maar ook 
op het gebied van dans, taal, fashion, film, kunst en meer. De manier waarop ze dit doen geeft 
jongeren zelfvertrouwen en verbindt jongeren met elkaar. 

In aanvulling op de reeds toegezegde provinciale en landelijke financiering, willen we dat ook 
Nederweert investeert in Kunstbende Limburg. Alleen dan kan Kunstbende Limburg een belangrijke 
meerjarige culturele partner van en voor Nederweert worden, waardoor ook onze jongeren goede 
kansen krijgen op cultureel gebied. 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

In de begroting van 2023 nemen wij een subsidiebedrag op van € 2.000 en in de planning voor 2024 
nemen wij een bedrag op van € 2.000 voor bovenstaand initiatief. 
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