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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

8 oktober 2020

Onderwerp

N.a.v. agendapunt 6. Bestuursrapportage juni, juli 2020

Toezegging gedaan door

Mark de Man

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6. Bestuursrapportage juni, juli 2020 wordt toegezegd schriftelijk te reageren op de
vraag wat de status is van de verstrekte gelden 300.000,- voor de vernieuwing van het museum
Hindeloopen nu er een nieuw plan ligt en of er een nieuw voorstel naar de raad komt.
De toezegging is gedaan door wethouder De Man namens wethouder Bakker.

Datum schriftelijke reactie
13 oktober 2020

Schriftelijke reactie
In de raadsvergadering van 15-6-2017 is besloten eenmalig € 300.000,- te bestemmen voor
vernieuwingsplannen van Museum Hindeloopen als gemeentelijke co-financiering. Het krediet is nog niet
feitelijk verstrekt aan het museum. Conform raadsbesluit van 2017 wordt ‘het besluit tot daadwerkelijke
kredietstelling door de gemeenteraad genomen op grond van een afzonderlijk raadsvoorstel en/of
begrotingswijziging’. Omdat er sprake is van bijstelling van het oorspronkelijke Masterplan zal u hierover
nader geïnformeerd worden en kunt u in een later stadium een raadsvoorstel tegemoet zien voor wat
betreft de kredietstelling voor (ver)bouwkosten.
Toelichting reactie
Omdat het oorspronkelijke Masterplan financieel niet haalbaar is gebleken, wordt ingezet op een doorstart
met een geactualiseerd en reëler Masterplan. De vernieuwing van het museum is nog steeds noodzakelijk.
Om te komen tot een herzien Masterplan heeft het museumbestuur, als eerste stap, aan adviesbureau
Blueyard de opdracht gegeven een compact visiedocument op te leveren. Het visiedocument maakt voor
een deel gebruik van het oorspronkelijke Masterplan dat in 2015 is opgeleverd en kent deels nieuwe
accenten.
Dit visiedocument, waarvan het museumbestuur opdrachtgever is, wordt in de eerste week van november
in een bestuurlijk gesprek tussen gemeente en museumbestuur besproken. Daarna wil het museumbestuur
een passend programma van eisen (laten) opstellen als verdere opmaat naar het herziene Masterplan. De
bekostiging van deze beide stappen (visiedocument en programma van eisen) wordt door het
museumbestuur zelf gedaan vanuit een reeds toegekende financiële bijdrage van een fonds. Ook voor
toekomstige inrichtings- en uitvoeringszaken zal het bestuur fondsen aanschrijven. De gemeentelijke
co-financiering zal gebruikt worden voor de noodzakelijke (ver)bouw- en renovatiekosten. Nadere
financiële onderbouwing t.a.v. het totale Masterplan (nu nog in ontwikkeling) volgt.
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