
 
 

AMENDEMENT 

 

 

 

Onderwerp: Bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025 

 

 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 29 april 2015 

 

Overwegende dat: 

 

- de voorkeur van het publiek de laatste jaren sterk is gewijzigd en steeds meer musea in middelgrote 

steden de noodzaak voelen hun beleid rigoureus te veranderen; 

- de sluiting en verkoop van de Tiendschuur een belangrijke bijdrage levert aan structurele 

bezuinigingen op de post erfgoed en aan de taakstelling om gemeentelijk vastgoed te verkopen; 

- de financiële kaders voor nieuw (museum)beleid in de keuzecatalogus aan bod zullen komen; 

- de veranderingen aan de vraagzijde zo ingrijpend zijn, dat dit om een fundamentele keuze vraagt 

die verder dient te gaan dan het samenbrengen van stukken uit twee collecties op één locatie; 

- Weert op zoek moet gaan naar een unique selling point waaruit blijkt waarom mensen juist naar 

(een museale expositie in) Weert moeten komen; 

- de wethouder met deze bestuursopdracht passende ruimte moet krijgen om echt nieuw 

museumbeleid te maken; 

- in de huidige bestuursopdracht die ruimte niet voldoende aanwezig lijkt te zijn, althans niet door 

iedereen zo begrepen hoeft te worden. 

 

Wijzigt de bestuursopdracht als volgt: 

 

Onder punt 2 Het doel: 

- de tekst bij de derde bullet (met cursief de toegevoegde delen) te wijzigen in: 

“Beoogd resultaat: een museumnota met geformuleerd beleid voor de periode tot 2025. De nota zal 

in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: Beschrijving van de huidige situatie. Beschrijving 

van de relevante ontwikkelingen, lokaal en (inter)nationaal. Een SWOT-analyse en conclusies ten 

aanzien van de inhoud en beleid. Toekomst van de collecties uit de Tiendschuur. Het ontwikkelen van 

een visie met een helder unique selling point, die richting geeft aan de manier waarop Weert zijn 

kunst en cultuurcollecties samenstelt en presenteert. De bouwkundige staat van het Jacob van Horne 

museum, de benodigde renovaties, achterstallig onderhoud, eventuele benodigde uitbreidingen in 

kaart brengen. Onderzoek naar verdere samenwerking met Bibliocenter en mogelijke plaatsing van 

de historische collecties daar (historiehuisvariant) en/of op andere locaties binnen de gemeente 

Weert. Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking met andere museale instellingen buiten 

Weert (met name gericht op het uitwisselen van stukken uit de collecties). Financiële vertaling van de 

plannen. Aangeven van keuzemogelijkheden en formuleren van een lange termijnvisie.” 

 

 



Onder punt 6 Fasering: 

- achter de huidige tekst toe te voegen: 

“De SWOT-analyse en conclusies ter besluitvorming aan de raad voor te leggen vóór 31 december 

2015.” 

 

Onder punt 10 Opdracht aan het college: 

- de tekst (met cursief de toegevoegde delen) te wijzigen in: 

“Het inrichten van een projectgroep museumbeleid met als beoogd projectleider 

museumconservator J. van Cauteren. De projectgroep aan te vullen met een extern professioneel 

deskundige op het gebied van de vorming en presentatie van museale concepten. Deze projectgroep 

opdracht geven museumbeleid te formuleren binnen de bovengestelde randvoorwaarden.” 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie D66,                 Fractie VVD, 

Erik Werps                   Gerrit van Buuren 


