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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie DSO

Datum vergadering

3 november 2020

Onderwerp

Museum Hindeloopen

Toezegging gedaan door

Mirjam Bakker

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6, Bestuursrapportage augustus 2020, wordt toegezegd de commissie te informeren over
de uitkomsten van het gesprek met museum Hindeloopen wat op 5 november a.s. plaatsvindt.

Datum schriftelijke reactie
9 november 2020

Schriftelijke reactie
Op 5 november jl. heeft een (digitaal) bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het museumbestuur van
Museum Hindelopen. Tijdens dit overleg heeft het museumbestuur het in oktober door adviesbureau
Blueyard opgeleverde visiedocument ‘Museum Hindeloopen’ toegelicht. Inhoudelijk gezien liggen er diverse
kansen om het museum van nieuwe vitale betekenis voor Hindeloopen en Friesland te laten zijn. Ook is de
verdere planning en het plan van aanpak besproken. Het museumbestuur zet, op basis van de
geactualiseerde visie, in op realisatie van een herzien Masterplan gedurende de periode november 2020–
juni 2021. Onderdelen van het Masterplan zijn o.a. opstellen van een Programma van eisen, selecteren
architect en/of vormgever, vertaling van Programma van eisen in ontwerp en begroting en fondsenwerving.
Het museumbestuur is bereid commissieleden (digitaal) te informeren over de inhoud van het
visiedocument en het beoogde vervolg. Het museumbestuur neemt hierover contact op met de griffie om
een passend moment af te stemmen.
Toelichting 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. De gemeentelijke co-financiering zal gebruikt worden voor
de noodzakelijke (ver)bouw- en renovatiekosten.
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