
M O T I E 
deltaplan cultuur ‘in verband met corona’  

 
Met betrekking tot Begroting 2021 
 
 
Ondergetekende(n),  

 
 

   
Fractie GroenLinks   

 
Peter Bakker              
  
 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  

 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
 

De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020, 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Begroting 2021; 
 
Overwegende dat: 

• De Bredase cultuursector stevig in de lappenmand zit door de coronacrisis;  

• Nog onbekend is in hoeverre Bredase cultuurmakers weten te overleven om straks nog 
inhoud te bieden voor de Bredase podia en expositieruimten; 

• Nog onbekend is in hoeverre Bredase podia, expositieruimten e.d. weten te overleven om 

straks nog cultuur van Bredase makers te kunnen tonen, laten horen of anderszins laten 
beleven; 

• Cultuur ook een belangrijke rol speelt in andere sectoren zoals Bredase ambities op het 
gebied van economie, stedelijke ontwikkeling, educatie, enz en nu onbekend is welke gaten 

daardoor mogelijk zullen vallen; 

• De culturele sector normaal gesproken ook tal van stageplekken biedt en het opleidingsproces 
voor deze sector nu een langdurig hiaat kent;   

• Een ‘deltaplan cultuur’, dat: 
overzicht geeft hoe de cultuursector uit de crisis zou komen zonder interventies van de 

gemeente, 
wat daarvan de kansen en bedreigingen zijn om de op verschillende beleidsterreinen gestelde 
maatschappelijke doelen ná corona te behalen, 
en wat er nodig is om de sector weer perspectief te bieden en te laten bijdragen aan de 

gestelde doelen, 

• Dat een logisch resultaat is van de op dit moment al ondernomen acties en die versterkt; 
 
Constaterende dat, 

• De nota In verband met cultuur door de crisis een heel andere uitgangspositie zal kennen dan 

eerder nog voorzien; 

• er nog te weinig informatie is om binnen het kader van de begrotingsbesprekingen hierover nu 
in de raad het goede gesprek te voeren; 

 

Draagt het college op  

• De komende maanden samen met en voor de Bredase culturele sector een deltaplan ‘in 
verband met corona’ uit te werken en daar vóór de Voorjaarsnota 2021 met de stad en de 
dorpen, en de raad het gesprek over aan te gaan; 

• Daarin inzichtelijk te maken welke (financiële) middelen er nodig zijn om aan dit deltaplan 

uitvoering te geven, hiervoor vanuit bestaande begrotingsposten beschikbaar is, en er 
eventueel aanvullend nog nodig is.  



 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 
 
   ,voorzitter 

 
 
   ,griffier 


