
Motie: Beeldende Kunst en Vormgeving 

 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 27 Mei 2020 

De raad, gehoord de beraadslaging en  

Constaterende dat: 
• De gemeente Venlo jaarlijks een decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving 

van 150.000,- euro ontvangt. 
• Deze middelen niet geoormerkt zijn en vanaf 2020 er geen budget meer voor beeldende 

kunst is. 
• De rijksbijdrage nu aan de algemene middelen wordt toegevoegd. 
• Voor groot onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte een budget van  

€ 67.000,- beschikbaar is dat bij het team vastgoed is belegd en dat jaarlijks vrijwel volledig 
ingezet wordt.  

• Dat de ‘Adviescommissie beeldend kunst in de openbare ruimte’, die het college gevraagd 
en/of ongevraagd adviseerde inzake beeldend kunst in de openbare ruimte, vanaf 2018 niet 
meer bestaat. 

• Er in de cultuurvisie wordt gesteld dat er meer moet en kan gebeuren in de buurten, wijken 
en dorpen als we echt impact willen hebben buiten de centrum waarbij de diversiteit van 
onze huidige samenleving een belangrijk gegeven is in de cultuurvisie. 
 

Overwegende dat: 
• Eén van de zes uitgangspunten in de nieuwe cultuurvisie het verbeteren van de positionering 

van cultuurmakers en het productieklimaat is. 
• In de huidige constellatie we zien dat Venlo haar cultuurmakers niet of nauwelijks weet te 

binden. Veel professionals wegtrekken, amateurverenigingen slinken, opkomende talenten 
zich onvoldoende gezien voelen. 

• Uit ervaring is gebleken dat leefbaarheidskwesties in de wijken, kernen en dorpen door de 
creatieve kijk en aanpak van kunstenaars duurzaam, kwalitatief en met relatief minder 
middelen prima aangepakt kunnen worden.  

• Financiële ruimte noodzakelijk en onontbeerlijk is voor een goed productieklimaat voor 
beeldend kunstenaars en voor het maken van nieuwe verbindingen tussen de beeldende 
kunst en maatschappelijke beleidsterreinen.  

 
Roept het College op om: 

• Een platform te creëren waarin kunstenaars over beeldende kunst in de openbare ruimte en 
allerlei leefbaarheidskwesties in de stad het college gevraagd en/of ongevraagd kunnen 
adviseren, actief en creatief kunnen meedenken en acties kunnen plannen/uitvoeren. 

• De dekking hiervoor in eerste instantie binnen de bestaande programma’s te zoeken waar dit 
thema betrekking op heeft en bij de begroting de raad inzicht te geven over eventuele 
benodigde financiële ruimte. 

• Elk jaar te evalueren en te rapporteren naar de raad wat betreft de activiteiten en de 
maatschappelijke bijdrage van deze platform. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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