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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op
1.

2.

Met belangrijke culturele instellingen binnen onze gemeente in gesprek te gaan, om te onderzoeken of er – in
navolging van het initiatief van het Muiderslot – een regeling mogelijk is waarbij de basisscholen uit Gooise Meren
gratis toegang wordt verleend, dan wel dat anderszins een bezoek voor scholen wordt vereenvoudigd cq.
gestimuleerd;
De raad hierover uiterlijk 1 december 2019 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1. Kunst en cultuur belangrijk zijn voor het welzijn van inwoners en in het bijzonder bij kinderen een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke vorming;
2. Musea uitstekend in staat zijn om op educatieve wijze het verleden met het heden te verbinden en zo ook de toekomst
proberen te duiden;
3. Het lovenswaardig is dat het Muiderslot deze rol zeer serieus neemt, door schoolkinderen van de 22 basisscholen uit onze
gemeente gratis toegang te verlenen bij bezoeken in schoolverband;
4. Er behalve het Muiderslot ook andere culturele instellingen zijn die een belangrijke educatieve bijdrage kunnen leveren
aan kinderen die in schoolverband een bezoek brengen (bijv. Naardermeer, Vestingmuseum, Pampus, etc.);
5. Er met deze instellingen mogelijk tot een vergelijkbare regeling te komen is, zodat scholen optimaal gebruik kunnen
maken van de educatieve meerwaarde die cultuur ons biedt, zonder daarin belemmerd te worden door bijkomende
(financiële) afwegingen;
Voorts overwegende dat:
6. De wethouder bij de behandeling van de programmabegroting 2019 e.v. de toezegging heeft gedaan om de intentie van
deze motie mee te nemen in nieuw te ontwikkelen beleid en scholen daarbij te betrekken;
7. De motie daarop is aangehouden;
8. Er van nieuw beleid nog geen sprake is en de beantwoording van onze vragen hierover ook geen nieuwe inzichten biedt,
behalve dat de gemeente de kerktoren van de Grote kerk Naarden openstelt voor schoolexcursies;
9. Wij met deze motie hopen de wethouder alsnog aan te sporen om een laagdrempelig/betaalbaar cultuuraanbod voor
basisscholen te vergroten.
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