
        
 

MOTIE 

Indiener Hans Passenier (GroenLinks) 

Raadsvergadering 7 mei 2019 

Agendapunt Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp Evaluatie innovatieagenda cultuur 

Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 7 mei 2019. 
 
Constaterende dat: 

 We op 12 maart jl. een RIB kregen met als bijlage een evaluatieagenda Cultuur; 

 Deze evaluatie meer een verslag leek en geen resultaten gaf op de doelen die gesteld zijn; 

 Een onduidelijk beeld gaf over de werking van de inzet van de cultuurmakelaar; 

 Er geen antwoord is gegeven op de kernvraag: hoe leidt deze verkenning tot verankering van innovatie in het 
cultuurbeleid? 

 Er geen financiële bijlage was waarin werd verantwoord hoe de 1 miljoen euro uiteindelijk is besteed aan 
welke projecten en andere kosten; 

 Deze evaluatie een belangrijke bouwsteen is voor de te ontwikkelen cultuurvisie Maastricht; 

 Er geen antwoord is gegeven op de economische impact binnen het onderdeel cultuurscan en effectmeting. 
 
Overwegende dat: 

 De raad het belangrijk vindt dat lessen uit de innovatie agenda cultuur verankerd worden in het beleid; 

 Het beleidsstuk ‘Cultuur een rol van Betekenis’ uit 2015 geactualiseerd dient te worden; 

 Er gevraagd is een visie op cultuur in Maastricht vorm te geven;  

 Op grond van die geformuleerde visie de uitwerkingen (waaronder geactualiseerd beleidskader 
cultuurparticipatie) te starten; 

 We lokaal niet zonder een goed onderbouwd en gedragen beleid op dit gebied kunnen.  
 

 
BESLUIT: 

Verzoekt het college: 

 Spoedig, nog vóór de zomer, een breed, sector-overschrijdend stadsbreed gesprek te voeren over een 
Maastrichtse cultuurvisie; 

 Vervolgens een cultuurvisie Maastricht te formuleren uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 op grond 
waarvan onderdelen als cultuurparticipatie, verzelfstandiging van cultuurinstellingen e.a. vervolgens 
vormgegeven worden; 

 Een aanvullende evaluatie innovatieagenda te maken met meetbare resultaten en een financiële 
onderbouwing. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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