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Titel van de motie Belang creatieve sector voor innovatie 
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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 8 december 2021 het 

college op te roepen om meer aandacht te hebben voor de creatieve sector en het beleid 

daarop bij te sturen. 

Door dit voorstel aan te nemen, versterken we de samenwerking tussen verschillende sectoren 

en daarmee de unieke kwaliteiten van de Arnhemse economie. 

Omdat we weten dat: 

 De voorgestelde Economische Agenda een sterke focus heeft op de energietechniek;

 Innovatieve ontwikkelingen versterkt kunnen worden door het samenspel tussen de 

creatieve sector en de technologische sector;

Omdat we vinden dat: 

 Ook een Economische Agenda met een sterke focus gebaat is bij goede verbanden 

tussen de gekozen focus (energietechniek) en andere sectoren: de wisselwerking 

tussen sectoren in een stad of regio is essentieel;

 Het onderscheidend vermogen van Arnhem als technologisch innovatieve stad niet 



losstaat van de kracht van onze creatieve sector.

Daarom roept de gemeenteraad het college op om: 

1. Het belang van de creatieve sector voor de ontwikkeling van Arnhem als energieke en 

innovatieve stad meer te onderkennen;

2. In de uitvoeringsagenda 2022 ook in te zetten op verbindingen tussen de creatieve 

sector en de technische innovatie die van uit de Economische Agenda gewenst is;

3. De visie op de relatie tussen innovatieve (energie)techniek en de creatieve sector 

samen met de beide sectoren komend jaar nader vorm te geven, te verkennen wat er 

nodig is om die visie te concretiseren en de raad uiterlijk eind 2022 daarover te 

informeren.
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