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Gevraagde beslissing(en)
1.

2.
3.

MBV te faciliteren voor de jaren 2018 en 2019 voor het kunnen aantrekken van een
proces-/projectmanager en het (laten) uitvoeren van een participatietraject bij en onderzoeken
voor de uitwerking van het concept-plan 'Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der
Duizend Eilanden";
voor tijdelijke financiële ondersteuning van MBV een bestemmingsreserve in te stellen van
€ 140.000,-- 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
€ 50.000,-- beschikbaar te stellen.

Inleiding
In zijn vergadering van 14 februari 2012 heeft de gemeenteraad besloten Museum BroekerVeiling
(MBV) in de periode 2012-2016 financieel te ondersteunen. Tevens werd besloten na deze periode de
subsidie aan MBV na 2016 te heroverwegen op basis van de tot dan toe behaalde resultaten.
In een afzonderlijk voorstel wordt uw raad voorgesteld de subsidiëring van MBV in 2018 en 2019 een
vervolg te geven door voor elk van beide jaren een exploitatiesubsidie te verlenen van € 20.000,--. Dit
voorstel is afgestemd op de periode in welke MBV een participatietraject en onderzoeken kan (laten)
uitvoeren voor de uitwerking van het concept-plan “Van BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend
Eilanden”. Voor deze werkzaamheden is het kunnen aantrekken van een proces-/projectmanager
noodzakelijk.
Beoogd resultaat
Een uitgewerkt toekomstplan voor MBV met een financiële onderbouwing.
Argumenten
1.1 Het voortbestaan van het MBV en het landschapsreservaat Oosterdel is belangrijk voor
behoud en versterking van de Langedijker identiteit.
MBV en landschapsreservaat Oosterdel vormen het hart van de Langedijker identiteit.
Het concept-plan ‘Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’
biedt handvatten voor behoud en versterking van het museum en het
landschapsreservaat Oosterdel.
1.2 MBV ontbeert de middelen om het concept-plan ‘Van Museum Broekerveiling naar
Museum Rijk der Duizend Eilanden’ uit te werken.
Naast het exploiteren van MBV in haar huidige vorm zijn onvoldoende middelen
beschikbaar om het concept uit te werken tot een realistisch plan met voldoende
draagvlak.

1.3 Het concept-plan ‘Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’
en de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water’ versterken elkaar.

Het samenstel van een uitgebreid museum en uit de visie ‘Langedijk ontwikkelt met
water’ voortkomende activiteiten moet leiden tot een sterkere recreatieve en toeristische
sector binnen de lokale economie. Het concept-plan‘Van Museum Broekerveiling naar
Museum Rijk der Duizend Eilanden’ wordt door een proces-/projectmanager uitgewerkt
binnen de in de ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water’ gestelde uitgangspunten.
1.4 Het concept-plan ‘Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’
draagt bij aan de verdere verkenning en benutting van de recreatieve en toeristische
potentie van de gemeente.
In de door de raad vastgestelde Economische Visie worden recreatie en toerisme
benoemd als sectoren van economische betekenis voor onze gemeente.
Kanttekeningen
1.1 Het concept-plan ‘Van Museum Broekerveiling naar Museum Rijk der Duizend
Eilanden’ is een lopend proces waarvan het uiteindelijke resultaat nog niet bekend is.
De uitwerking van bovengenoemd concept-plan hangt mede af van externe financiering.
Door MBV wordt gewerkt om een zodanige situatie te creëren dat het voor externe
partijen interessant is een financiële bijdrage te leveren aan de uiteindelijke uitvoering
van het resultaat dat voortkomt uit het hiervoor beschreven proces. Door als gemeente
duidelijk te maken dat het haar er veel aan gelegen is MBV te behouden voor de
toekomst, is een financiële bijdrage aan MBV in de vorm van de hierboven genoemde
financiële ondersteuning een duidelijk positief signaal voor potentiële externe financiers.
Communicatie
MBV wordt geïnformeerd over het raadsbesluit over de onder Gevraagde beslissing(en) beschreven
voorstellen.
Participatie (Interactief werken)
Nader uit te werken in samenspraak met belanghebbende bewoners en organisaties (volgens de
Langedijker werkwijze).
Financiën
Voor de dekking van het voorstel om MBV te faciliteren met € 50.000 in ieder van de jaren 2018 en
2019 voor de uitwerking van haar concept-toekomstplan wordt voorgesteld:
a. een bestemmingsreserve in te stellen;
b. deze te voeden door een onttrekking uit de algemene reserve.
Vanwege de samenhang van het voornoemde voorstel met het voorstel om MBV in het
exploitatietekort te subsidiëren met € 20.000 in ieder van de jaren 2018 en 2019 wordt in een apart
voorstel voorgesteld ook deze bedragen uit de bestemmingsreserve te dekken. Hierdoor dient de
omvang van de bestemmingsreserve MBV € 140.000 te bedragen.
Vervolgstappen
Te bepalen nadat het concept-plan van MBV verder is uitgewerkt.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
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Bijlagen ter informatie
Concept-plan MBV Museum ‘Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden’.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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drs. J.Th. (Jan) Hoekema
burgemeester
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Faciliteren Stichting Museum BroekerVeiling (MBV) bij uitwerking conceptplan
"Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der Duizend Eilanden"

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, nummer 03;

b e s l u i t:

1.

2.
3.

MBV te faciliteren voor de jaren 2018 en 2019 voor het kunnen aantrekken van een
proces-/projectmanager en het (laten) uitvoeren van een participatietraject bij en onderzoeken
voor de uitwerking van het concept-plan 'Van Museum BroekerVeiling naar Museum Rijk der
Duizend Eilanden";
voor tijdelijke financiële ondersteuning van MBV een bestemmingsreserve in te stellen van
€ 140.000,-- 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
€ 50.000,-- beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.Th. Hoekema

