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AMENDEMENT 3

Voorstel nummer: 3

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 10 november 201_7

Agendapunt: 4. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 201,g-2021,

o nderwe rp: vaststelle n subsid ieplafo nds/su bsid ies za ngko re n

o nde rgetekende( n) stert/ster ren het vo rgende a mendement voor:

Beslispunt 4 wordt als volgt gelezen:
a. De subsidieplafonds 2019 vast te stellen op:
- € 170.808 voor het subsidieprogramma, inclusief de huisvestingssubsidies
- € 991--870 voor de productsubsídies, inclusief de huisvestingssubsidies

b' Het subsidieprogramma voor 2018 wordt wat de huisvestingssubsidie verhoogd met €j.5.000 ten
behoeve van de subsidiering van oefenruimtes van de in Leiderdorp gevestigde zangkoren.

De dekking van de verhoging wordt gevonden uit de argemene reserve.

Toelichting:

Leiderdorp heeft goede voorzieningen op cultureel en educatief gebied. Vele vrijwilligers zetten zich
hier voor in vaak met gemeentelijke financiële ondersteuning. we zijn trots zijn op al deze
voorzieningen waaronder Leiderdorps museum, Theater Toverlei, Leiderdorpse Volksuniversiteit,
Tamarco, de Bibliotheek, het Milieu Educatief centrum, enz. Daar waar de gemeente voor de sport
en deze diverse culturele instellingen ondersteuning geeft in de vorm van gebouwen, velden en/of
subsidie voor accommodatiekosten, krijgen onze zangkoren, waar toch ook vele honderden
Leiderdorpers plezier en genoegen aan beleven, op dit moment niet of nauwelijks gemeentelijke
ondersteuning' wij zijn van mening dat deze zangkoren ook een bijdrage leveren aãn diverse
gemeentelijke doelstell¡ngen zoals het bevorderen van sociale cohesie, het tegengaan van
eenzaamheid, het activeren van burgers, enz.
Een subsidie in de vorm van (tegemoetkoming) voor de kosten van de huur van accommodatiekosten
voor de oefenruimtes kan de koren ondersteunen en hun activiteiten laagdrempelig bereikbaar
maken voor vele inwoners van Leiderdorp.

Ondertekening en naam:
PvdA - Joyce van Reijn


