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Gevraagde beslissing(en)

1.

2.
3.

op basis van de exploitatieresultaten van MBV over de periode 2012-2016 en de rapportage
‘MBV in financieel perspectief Verleden, Heden en Toekomst’ MBV voor ieder van de jaren 2018
en 2019 een jaarlijkse exploitatiesubsidie te verlenen.
voor tijdelijke financiële ondersteuning van MBV een bestemmingsreserve in te stellen van
€ 40.000,-- en deze te voeden door onttrekking van dit bedrag uit de algemene reserve;
uit de onder punt 2 genoemde bestemmingsreserve MBV voor ieder van de jaren 2018 en 2019
€ 20.000,-- beschikbaar te stellen.

Inleiding
Raadsbesluit 14 februari 2012

Rond 2010 werd Museum BroekerVeiling (MBV) geconfronteerd met een structureel exploitatietekort
van ca. € 150.000,-- per jaar door teruglopende inkomsten vanwege lagere bezoekersaantallen en
niet ingecalculeerde hogere lasten door het in gebruik nemen van het nieuwbouwpand ‘De Toekomst’.
Voor de gemeenteraad was dit aanleiding MBV te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw
financieringsplan voor haar exploitatie.
De raad stemde in zijn vergadering van 14 februari 2012 met dit plan in. Tevens werd door de raad
besloten na deze vijfjarige subsidieperiode de subsidie aan MBV vanaf 2017 te heroverwegen op
basis van de tot dan toe behaalde exploitatieresultaten.
Bijlage “Context heroverweging subsidieverlening Museum BroekerVeiling”

In deze bijlage zijn de door MBV bereikte resultaten in de periode 2012-2016 en de voor de periode
2017-2019 berekende tekorten opgenomen en worden deze nader toegelicht.

Beoogd resultaat
Stichting MBV is voor de jaren 2018 en 2019 in staat een sluitende exploitatiebegroting te realiseren.

Argumenten
1.1. De rapportage ‘MBV in financieel perspectief, Verleden, Heden en Toekomst’ geeft informatie op
basis waarvan heroverweging door de raad kan plaatsvinden
De raad heeft in 2012 besloten na de vijfjarige subsidieperiode 2012-2016 de
subsidie aan MBV vanaf 2017 te heroverwegen op basis van de tot dan toe behaalde
exploitatieresultaten.
1.2 MBV heeft grotendeels aan de gestelde opgave voldaan.
Met de bereikte inloop van het oorspronkelijk tekort van € 150.000 heeft MBV in de jaren 20132016 grotendeels aan de destijds gestelde opgave voldaan. Bij stopzetten van de financiële
ondersteuning worden de tot nu toe bereikte resultaten teniet gedaan.

1.3 De gemeente voldoet aan de gestelde verwachtingen.
Met de door raad in 2012 besloten heroverweging van de financiële ondersteuning over de
periode 2012-2016 is vertrouwen gewekt dat continuering van een financiële bijdrage door de
gemeente ná 2016 tot de mogelijkheden behoort.
1.4 Het voorstel geeft uitvoering aan gedeelde verantwoordelijkheid.
Gedeelde verantwoordelijkheid als uitgangspunt is onderdeel van het raadsbesluit in 2012.

Kanttekeningen
1.1. Voor de langere termijn heeft MBV h et concept-plan (ook als houtskoolschets geduid)
‘Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’ opgesteld. Voor
de uitwerking van deze houtskoolschets ontbeert MBV op dit moment de middelen.
De uitwerking van bovengenoemd concept -plan hangt mede af van externe financiering.
Er wordt door MBV gewerkt om een zodanige situatie te creëren dat het voor externe
partijen interessant is een financiële bijdr age te leveren aan de uiteindelijke uitvoering
van het resultaat.
1.2. Voor 2017 wordt geen financieel voorstel gedaan.
In een bestuurlijk overleg heeft MBV aangegeven het berekende tekort voor 2017 uit eigen
middelen te kunnen financieren.

Communicatie
MBV wordt geïnformeerd over de onder Gevraagde beslissing(en) beschreven voorstellen aan de
raad.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
De voorgestelde bedragen worden gedekt uit een specifiek daartoe in te stellen bestemmingsreserve
voor financiële ondersteuning van MBV in de jaren 2018 en 2019.

Vervolgstappen
Voor behandeling tijdens de vergadering van uw raad van 6 maart 2018 wil ons college een voorstel
voorleggen gericht op het uiteindelijk beoogde resultaat, nl. dat MBV in staat is met een
exploitatiebegroting te werken zonder gemeentelijke subsidie .

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Context heroverweging subsidieverlening Museum BroekerVeiling.

Bijlagen ter informatie
1.
2.
3.
4.
5.

Rapportage ‘MBV in financieel perspectief, Verleden, Heden en Toekomst’.
MBV-exploitatierekeningen 2011-2015 (2015 als voorlopig hierin opgenomen) en MBV
meerjarenbegroting 2017-2019.
Voorstel aan de raad, raadsbesluit en amendement van 14 februari 2012 over
subsidieverlening aan MBV in de periode 2012-2016.
De door bestuur MBV goedgekeurde exploitatierekeningen 2015 en 2016.
Conceptplan (Houtskoolschets) MBV ‘Museum Rijk der Duizend Eilanden’.
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Financiële ondersteuning Stichting Museum BroekerVeiling (MBV)

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018, nummer 04;

b e s l u i t:

1.

2.
3.

op basis van de exploitatieresultaten van MBV over de periode 2012-2016 en de rapportage
‘MBV in financieel perspectief Verleden, Heden en Toekomst’ MBV voor ieder van de jaren 2018
en 2019 een jaarlijkse exploitatiesubsidie te verlenen;
voor tijdelijke financiële ondersteuning van MBV een bestemmingsreserve in te stellen van
€ 40.000,-- en deze te voeden door onttrekking van dit bedrag uit de algemene reserve;
uit de onder punt 2 genoemde bestemmingsreserve MBV voor ieder van de jaren 2018 en 2019
€ 20.000,-- beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2018.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.Th. Hoekema

