
Auteursrecht van deze motie berust bij BOK Beroeps Organisatie Kunstenaars, maar mag vrijelijk worden gebruikt en 

aangepast door iedere politieke partij in iedere Nederlandse gemeente. 

 

De gemeenteraad van  Maasdriel, in vergadering bijeen op 8 april 2021 

 

constaterende dat 

 

- Het ministerie van OCW 150 miljoen aan extra steungelden beschikbaar heeft gesteld en uitbetaalt aan 

gemeentes, niet geoormerkt, maar wel bedoeld voor kunst en cultuur met oog voor de makers.  

- Dat ook de gemeente  Maasdriel een deel van deze gelden heeft ontvangen, nl. € 48.000,- 

- Dat ook de professionele 'makers' die niet in loondienst werken, in de gemeente  Maasdriel zwaar te lijden 

hebben onder de coronacrisis. 

NB: Onder makers wordt verstaan: beeldend kunstenaars, regisseurs, filmmakers, dirigenten, muzikanten, dansers, 

schrijvers, componisten, restaurateurs, etc. 

  

 

  

 overwegende dat: 

professioneel werkende ‘makers’ vaak niet in aanmerking komen voor reguliere steun zoals TOZO en TVL (bijv. 

omdat ze vanuit huis werken of omdat ze geen KvK inschrijving hebben); 

   

deze zwaar getroffen professionele kunstenaars veelal de aanjagers en docenten zijn van de amateurkunst waar 

velen in onze gemeente levensvreugd en sociale contacten aan te danken hebben. Wij hebben er belang bij om 

deze bedrijfstak te behouden. 

Verzoekt het college 

 

- het binnengekomen geld te oormerken voor kunst en cultuur (alleen gemeente Zaltbommel); 

- In gesprek te gaan met deze professionele makers over de besteding van deze gelden op een manier die past 

bij de doelen van het geldende cultuurbeleid of het beleid op toeristisch gebied. 

 

Om u een idee te geven van de mogelijkheden: 

- Laat deze makers een werk maken dat past bij ons streven naar meer toeristen (compositie, beeld, verhaal, 

film, cultuurfestival Bommelerwaard) 

- Zet deze makers in voor kennismakingsactiviteiten voor de inwoners van Bommelerwaard 

 

Op deze manier steunen wij de culturele werkgelegenheid en stimuleren en  bevestigen wij het culturele karakter 

van de gemeente 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

 

 

 


