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Amendement

dapunt 8 : Kadernotitie Cultuur

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 24 september 2020
raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen op 24 september 2020
iandelend agendapunt 8 met als onderwerp Kadernotitie Cultuur.

•

in de commissievergadering van 10 september j.l. de formulering van besluitpunt 4 van het
Raadsvoorstel in deze vorm onvoldoende draagvlak kent.

•
•
•
•

de overige besluitpunten geen bezwaar kennen,
daarmee de vaststelling van de nota doorgang kan vinden,
de NPG middelen eventueel ook aangewend kunnen worden voor cultuurthema's
de besluitvorming daarover op een later tijdstip nog gaat plaatsvinden,

. NPG-middelen investeren om een incidentele plus op de thema's jeugdparticipatie en -educatie,
rfgoed en cultuur-toerisme te zetten.
ordt:
De thema's jeugdparticipatie en -educatie, erfgoed en cultuur-toerisme uit de Nota Cultuur
ogelijk betrekken bij de programmering en allocatie van NPG-middelen.
gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement::
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden
opgenomen.
Subamendement:
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het
amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een
mondelinge indiening kan worden volstaan.

