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Voorstel: 

(in te vullen door de raadsgriffier)

Naar aanleiding van agendapunt 17 Politiek bestuurlijke actualiteiten - ingekomen stukken 
(inhoudelijk) - brief Kunstbende Limburg, gedateerd 19 april 2022

De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 31 mei 2022

Onderwerp: Subsidieaanvraag Kunstbende Limburg voor activiteitenplan 2023-2024

De raad, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 
 jongeren uit Nederweert te lijden hebben 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 en daarom investeren in jongeren juist nu van groot belang is

 Kunstbende Limburg als stichting al meer dan 30 jaar samenwerkt met jongeren en jongeren 
begeleidt met coaches van topformaat waardoor zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien 
in een sociale omgeving waarin ontmoeting en uitwisseling centraal staat

 Kunstbende Limburg aantoonbaar succesvol is in haar aanpak,

is van mening dat
 jongeren in Nederweert de ruimte moeten krijgen om te groeien en kansen moeten krijgen om 

hun talent (verder) te ontplooien
 Kunstbende Limburg een belangrijke meerjarige culturele partner van en voor Nederweert kan 

worden om zo onze jongeren goede culturele kansen te geven 
 Een investering van € 2.000 voor 2023 én € 2.000 voor 2024, in aanvulling op de reeds 

toegezegde provinciale en landelijke financiering, geen onoverkomelijk probleem kan zijn om 
tot een meerjarenafspraak tussen Nederweert en Kunstbende Limburg te komen,

verzoekt het college om
 contact op te nemen met Kunstbende Limburg om te onderzoeken wat Kunstbende Limburg 

concreet voor de jongeren van Nederweert kan betekenen
 voor 2023 én 2024 een subsidiebedrag van € 2.000 per jaar op te nemen in de begroting voor 

Kunstbende Limburg

en gaat over tot de orde van de dag.
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