
Amendement – Daadkracht aan meer cultuur 
 
De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunt 1 van het ontwerp-
raadsbesluit bij het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2023’ als volgt aan te vullen:

1. De Programmabegroting 2023, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 
verstande dat de volgende toevoegingen worden verwerkt:

blz. 61:
Resultaat  
 4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor 
samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
Inspanningen
4.1.2.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.
Omschrijving (toelichting)
Structureel meer subsidie te verlenen vanaf 2024 en verder. Om zo de professionalisering te
bewerkstelligen.

blz. 75: 
Onder het kopje 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie de lasten te 
verhogen met 75.000 euro ten laste van het gerealiseerde resultaat/begrotingssaldo.

Exploitatie Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

Lasten 

5.3 
Cultuurpresentatie,
cultuurproductie 
en 
cultuurparticipatie 

1.380.315 
+ 75.000
=
1.455, 315 

1.379.513 
+ 75.000
=
1.454. 513

1.370.508 
+ 75.000 
=
1.445.508 

Toelichting
Het behouden en bevorderen van cultuurmakers en cultuurondernemers is belangrijk voor onze 
gemeenschap. In april 2021 hebben alle partijen het cultuurmanifest ondertekend. Ook waren tijdens
het cultuurdebat (maart 2022) alle aanwezige partijen het eens over de meerwaarde als ook dat er 
méér geïnvesteerd moest worden in cultuur. Dit is het moment dat we kunnen laten zien dat dit niet 
alleen een exercitie was van tekenen, maar dat daar ook daden bij horen. 
Een van de inspanningen in de begroting is de professionalisering van het Cultuur Platform Woerden. 
Hier worden echter geen extra middelen voor uitgetrokken. De gelden voor bijvoorbeeld de 
cultuurmakelaar vervallen na 2023. De indieners van het amendement willen het cultuurveld 
versterken op de lange termijn, door een sterke en verbindende basis te creëren richting de sector. 
De cultuurmakelaar kan dan een verdere rol spelen tussen de vraag en aanbod qua ruimte 
(verdieping op doelstelling 4.2.1.1.) als ook organisaties en zzp’ers te begeleiden bij de aanvraag van 
cofinanciering.
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