Betreft: Begroting 2019

Amendement Muziekkorpsen

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 31 oktober 2018
constaterende, dat
• muziekkorpsen in toenemende mate financiële problemen ondervinden, die te maken hebben
met kosten voor uniformen, aanschaf van instrumenten en die voor zover van toepassing een
tekort blijven houden op de uitgaven van opleidingen voor jeugdigen;
• muziekkorpsen in belangrijke mate bijdragen aan het culturele klimaat in de verschillende
dorpen;
overwegende, dat
• het samen musiceren bijdraagt aan het bevorderen van de sociale cohesie;
• het voor inwoners een bindend middel is, wanneer muziekkorpsen regelmatig in de openbare
ruimte van zich laten horen en dat dat ook een dorpssfeer ten goede komt;
• het zien, horen en voorbijtrekken van een korps in het bijzonder voor de jeugd ook kan leiden
tot het actief willen meedoen of het willen samenwerken aan het uitvoeren van een
muziekstuk, zodat voor betrokkenen op die manier een zinvolle vrijetijds-besteding ontstaat;
• het voortbestaan van korpsen in het kader van een permante aanwas van nieuwe leden om
bekendheid vraagt en dat je dat onder meer bereikt door je gezicht regelmatig op de openbare
weg te laten zien;
is van mening, dat
• een herinvoering van een subsidiemogelijkheid voor muziekkorpsen vanaf 2019 van kracht
dient te zijn;
• op basis van het aantal korpsen in onze gemeente daarvoor jaarlijks een totaalbedrag van
maximaal 15.000 euro nodig is;
• de gemeente Renkum in de begroting al jaren een Stelpost Onvoorzien kent van 165.000 euro;
• voornoemde stelpost lager kan zijn, omdat de praktijk uitwijst, dat jaarlijks daarvan (veel )geld
niet uitgegeven hoeft te worden c.q. overblijft;
besluit
1. in de Beleidsbegroting 2019 de volgende tekst op te nemen:
Muziekkorpsen, die een bijdrage leveren aan publieke aangelegenheden in de vorm van een optocht,
een concert in de openlucht e.d. krijgen jaarlijks een voorschot van 2500 euro. Dit voor maximaal 5
gesubsidieerde optredens in de openbare ruimte à 500 euro. Een verantwoording of terugbetaling
geschiedt als stimulans achteraf.
2. in de Financiële Begroting 2019 de Stelpost Onvoorzien te verlagen van 165.000 euro naar
150.000 euro en het vrij te komen bedrag in te zetten voor de muziekkorpsen of uit te gaan
van de gemeentelijke begrotingspost Cofinanciering ervan uitgaande dat de korpsen al meer
dan genoeg gedaan hebben en doen om hun organisatie financieel draaiende te houden.
De raad gaat over tot de orde van de dag.
Namens de PRD:

Namens het CDA:

Het amendement werd ontraden door het college en met 5 stemmen voor (CDA, PRD) en 18
tegen (VVD, D66, GL, PvdA, GB) verworpen.

