
     

          

 
     

           
  
           

     
            

            
 

 
           

        
             

             
         

   
         

  
          

 
         

          

    
           

           
           

           
             
          
            

      

        

Motie Jong geleerd is oud gedaan 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4 november 2022, 

Constaterende dat: 
● Cultuurparticipatie een grondrecht is voor ieder mens; 
● De toegankelijkheid van cultuur voor gezinnen met een kleine beurs om financiële 

redenen onder druk staat; 
● Theater de Maaspoort een geweldig initiatief heeft gelanceerd waardoor kinderen tot 

12 jaar gratis naar het theater kunnen; 
● De gemeente subsidieregelingen op het gebied van cultuur hanteert, maar dat deze 

gelden om verschillende redenen niet altijd terechtkomen waar ze nodig zijn, of 
toereikend zijn; 

Overwegende dat: 
● Subsidieregelingen voor cultuurparticipatie geen doel op zich zijn, maar een middel 

om een doel te bereiken (het toegankelijk maken van cultuur); 
● Theater de Maaspoort binnen de subsidierelatie die zij heeft tot de gemeente niet 

alleen de financiële ruimte ziet om dit initiatief te lanceren, maar ook haar morele 
verantwoordelijkheid neemt om cultuur onder haar dak toegankelijk te maken voor 
iedereen; 

Van mening zijnde dat: 
● Cultuur voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, onafhankelijk van de omvang 

van je portemonnee; 
● De huidige gemeentelijke subsidiemogelijkheden op het culturele vlak lastig, tot niet 

vindbaar zijn; 
● Subsidieregelingen voor particulieren op het vlak van cultuur beter vervangen 

zouden kunnen worden door structurele afspraken tussen culturele instellingen en de 
gemeente; 

Roept het college op om: 
● In gesprek te gaan met culturele instellingen (die een subsidierelatie met onze 

gemeente kennen) waaronder, maar niet beperkt tot: theaters, musea, poppodia, en 
filmhuizen, om te onderzoeken welke mogelijkheden deze instellingen zien om zich 
aan te sluiten bij het initiatief vrije toegang voor 12-minners van de Maaspoort; 

● Te laten onderzoeken of, en zo ja welke, overheidssteun er (financieel) nodig zou zijn 
om deze vrije toegang voor 12-minners in onze culturele instellingen te realiseren; 

● De resultaten van deze gesprekken en onderzoeken terug te rapporteren naar de 
raad voordat zij de Kadernota 2024 behandelt; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Marc Vervuurt 
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