Vragen
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
Amersfoort
Betreft: Subsidie door gemeente voor film van politicus Al Gore
Amersfoort, 22 november 2006,
Geacht College,
Uw college heeft op 21 november 2006 besloten € 80.000,- uit te trekken voor
het bezoek van 10.000 scholieren uit het voortgezet onderwijs aan de film ‘An
Inconvenient Truth’ van de Amerikaanse politicus en ex-vicepresident Al Gore.
De film belicht het standpunt van Gore over klimaatverandering en de eventuele
gevolgen.
Het CDA juicht de betrokkenheid van Al Gore met het milieu toe en wenst hem
en zijn filmmaatschappij hoge bezoekersaantallen, maar is verbaasd dat de
gemeente daar geld voor uittrekt. De subsidie is, naar wij begrepen hebben,
alléén beschikbaar voor bezoek aan deze film; scholen kunnen er niet voor
kiezen hun lessen te ondersteunen met andere films.
Daarmee stuurt uw college de beeldvorming over een politiek onderwerp.
Eenzijdige belichting van een onderwerp is wat het CDA betreft ongewenst.
Dit brengt ons, in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement van Orde
van de Raad, tot de volgende vragen:
1. Waarom subsidieert de gemeente het bezoek aan een politiek getinte film?
Wat wil het college bereiken met deze subsidie?
2. Waarom bepaalt de gemeente aan welke film dit geld namens de
leerlingen besteed mogen worden; waarom zijn scholen niet vrij om die
keuze zelf te bepalen?
3. Kunt u aangeven wat de criteria zijn voor een film of documentaire om in
aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke subsidieregeling?
4. Bent u met ons van mening dat het ongewenst is om als gemeente alleen
een onmiskenbaar politiek getinte film onder de aandacht van middelbare
scholieren te brengen, zonder diezelfde ruimte te bieden aan andere
politieke visies of onderwerpen? Zo ja, hoe zorgt u ervoor dat die ruimte
er voor anderen ook is?
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Vragen
5. Waarom betaalt de gemeente 8 euro per leerling; wanneer er 10.000
leerlingen gebruik kunnen maken, is er toch ongetwijfeld een reductie op
de kaartprijs te bedingen?
6. Heeft u overwogen om de film per dvd aan scholen beschikbaar te stellen,
om zo de kosten enigszins binnen het redelijke te houden? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, waarom heeft u daar dan niet voor gekozen?
7. Kunt u aangeven welke zaken in het onderwijsbudget nu geen doorgang
kunnen vinden; welke zaken werden afgelopen jaar met deze € 80.000,gefinancierd?
Met belangstelling wachten wij uw spoedige reactie af.
Met vriendelijke groeten,

Namens de CDA fractie,

Roland Offereins
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