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De gemeenteraad van Langedijk, in vergaderiiig bijeen op 14 februari 2012, sprekend over agendapunt 12 genaamd.
‘Subsidieverlening Stichting Museum Broekerveiling”
Constaterende dat:
Het college o.a, voorstelt om het met ingang van 2013 een jaarlijkse subsidie te verlenen van maximaal €50.000
onder de voorwaarde van een sluitende exploitatiebegroting per 1 januari 2013;
Het college o.a, voorstelt om over 2012 een garantiesubsidie te verlenen van maximaal C 100.000,--.
Leisure Result de opdracht heeft gehad om te onderzoeken op welke wijze Museum Broekerveiling haar
exploitatieresultaat kan verbeteren en welke gevolgen dit mogelijk moet hebben voor de organisatie van de
stichting;
De resultaten van het door Leisure Result uitgevoerde onderzoek eind februari! begin maart bekend zullen zijn;
De uitkomsten van dit onderzoek van dermate belang zijn voor de toekomst van het museum en de te nemen
besluiten;
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Overwegende dat:
•

Zaken nu duidelijk en helder dienen te worden vastgesteld

Besluit het de voorgestede tekst onder punt twee te wijzigen in
Stichting Museum Broekerveiling met ingang van 2013 een jaarlijkse subsidie te verlenen van maximaal €50.000,--, onder
de voorwaarde van een jaarlijks sluitende exploitatiebegroting. Het opstellen van deze exploitatiebegroting(en) dient of
door een externe en onafhankelijke partij of door de Stichting Museum Broekerveiling te geschieden. Bij het opstellen
door do Stichting zelf zal de exploitatiebegroting dienen te worden getoetst door een externe en onafhankelijke partij
En
Besluit het de voorgestelde tekst onder punt vier te wijzigen in
Het college van 8 & W te mandateren om een garantiesubsidie van maximaal €100 000 euro te verlenen aan Stichting
Museum Broekerveiling op het moment dat de noodzaak hiervan cijfermatig is aangetoond door een liquiditeitsbegroting
waarbij Het College dit vcorafgaande aan de verlening aan de raad kenbaar maakt.

en gaat over tot de orde van de dag
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