
  
 

Motie Vreemd aan de orde - ‘Invoeren en uitdragen Fair Practice Code’ 
 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022, 

Constaterende dat: 

• Oosterbeek, Renkum en Wolfheze samen de oudste schilderskolonie in Nederland 
zijn; 

• de gemeente Renkum deel uitmaakt van de Europese organisatie van 

kunstenaarsdorpen Euroart; 

• het fantastische landschap van onze gemeente decennialang een bron van inspiratie 
was voor een groot aantal kunstenaars en tegenwoordig hedendaagse kunstenaars 
nog steeds geïnspireerd raken om hier hun beeldende kunst uit te oefenen (bron: 
website gemeente Renkum); 

• de uitbraak van het coronavirus duidelijk heeft gemaakt hoe kwetsbaar kunstenaars, 

makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld zijn voor wat betreft 

het duurzaam en economisch haalbaar kunnen uitoefenen van hun vak; 

• de Fair Practice Code een gedragscode is voor ondernemen en werken in de kunst, 
cultuur en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, 
vertrouwen, duurzaamheid en transparantie; 

• deze code zich ook richt tot gemeenten om de verantwoordelijkheid te delen en 
voorwaarden te creëren om Fair Practice toe te passen, te ondersteunen en te 
promoten; 

• de Fair Practice Code kan worden toegepast bij alle activiteiten en instellingen die 

direct of indirect door de gemeente Renkum worden gesubsidieerd. 

 
Overwegende dat: 

• alle partijen erkennen dat de kunst-, culturele - en creatieve sector (hierna KCC-
sector) een belangrijke waarde in de Renkumse samenleving vertegenwoordigt en 
een breed maatschappelijk belang dient, ook in economische zin; 

• we als Renkumse samenleving voordeel hebben van een zichtbare, gezonde en 
inclusieve kunst- en cultuursector in Renkum; 

• de KCC sector het visitekaartje is van de gemeente Renkum en daarmee een 
belangrijke positieve bijdrage levert aan onze reputatie van innovatieve, 
ondernemende en creatieve gemeente in binnen- en buitenland; 

• de creativiteit en zeggingskracht van makers de kern vormen van de unieke waarde 
die de KCC-sector voor de Renkumse samenleving vertegenwoordigt; 

• intellectueel eigendom, arbeidsrechten en financiële tegemoetkoming voor 
(amateur-)kunstenaars, ook bij projecten die binnen de Renkumse gemeentegrenzen 
worden georganiseerd, goed moeten worden beschermd, zodat er een eerlijke 
vergoeding staat tegenover het door hun uitgevoerde werk; 

Raad 29 juni 2022 
De motie vreemd wordt ingetrokken door de indieners 
vanwege de toezeggingen van de wethouder. 
Het college gaat e.e.a. onderzoeken en in overleg met 
de kunstenaars. Eind december komt de cultuurnota 
met het resultaat van het onderzoek naar de raad. 

https://www.euroart.eu/
https://www.renkum.nl/Bezoekers/Cultuur/Kunstenaarskolonie
https://fairpracticecode.nl/nl/over/voor-wie-de-fair-practice-code


• we als gemeente Renkum met het instellen van een gedragscode als de Fair Practice 
Code het beeld van kunstenaarsgemeente daadwerkelijk serieus nemen en er vorm 
aan kunnen gaan geven in samenwerking met de lokale KCC-sector. 
 

Verzoekt het college: 

• de Fair Practice Code op te nemen in het gemeentelijk beleid en deze gedragscode 
actief te gaan uitdragen bij alle activiteiten die de KCC-sector betreffen of raken; 

• in overleg te gaan met de lokale KCC-organisaties om samen met hen middels de Fair 
Trade Code tot een toekomstbestendige, duurzame en eerlijke arbeidsmarkt en 
beroepspraktijk van de KCC-sector te komen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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