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GEMEENTE vVEERT

Bestuur van de Partij voor Weert
Dries 80
6006 HT WEERT

Weert, 30 augustus 2016

Onderwerp : Antwoord op vragen

Beste meneer, mevrouw,

Per email d.d.72 augustus 2016 heeft u vragen gesteld met betrekking tot de
betrokkenheid van de gemeente Weert bij de organisatie van de tentoonstelling Over
hoeren en Madonna's, Bijbelse vrouwen in een ander perspectief.
Hierop kunnen wij u het volgende antwoord geven.

De expositie is georganiseerd door de staf van het erfgoedcluster van de gemeente Weert
(Gemeentearchief en gemeentemuseum) en wordt betaald uit de financiële middelen die
bij de begrotingsbehandeling in 2015 door de gemeenteraad van Weert beschikbaar zijn
gesteld voor hetorganiseren van exposities en activiteiten van het erfgoedcluster in 2016
Deze middelen bedragen in totaal ongeveer € 18.000,-.
Omdat nog niet alle rekeningen zijn betaald is het nog niet mogelijk u een gespecificeerd
overzicht van de uitgaven te geven. Wel kunnen wij u melden, dat de kosten, begroot op
ongeveer € 4000,- tot € 5000,-, voornamelijk bestaan uit drukwerk (uitnodiging, affiche,
teksten voor de expositie), vervoer van de kunstwerken en een vergoeding voor de
fotografe voor de productiekosten van de expositie. De heer Sterk heeft geheel
belangeloos aan de expositie meegewerkt.

In de hoop u hiermede voldoende geantwoord te hebben,

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

fg o.

I M.H.F. Knaapen
.{gemeentesecretarisq
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Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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M Swinkels

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp

info@ partijvoorweert.nl
vrijdag 1-2 augustus 2016 LL:05

G Gabriels
Expositie

Geachte heer Gabriels,

Zondag 7 augustus is er een expositie geweest van o.a uw collega dhr Sterk in het Gemeentemuseum Jacob van

Horne Markt 7, 6001EJ Weert.
Genaamd "over hoeren en madonna's".

Graag wil de Partij van Weert van u weten in hoeverre de gemeente Weert hierin heeft bijgedragen.
Wij bedoelen dan, heeft de gemeente Weert enige vorm van subsidie verleend, het zij in geld, middelen of het gratis

beschikbaar stellen van het gemeentemuseum aan deze expositie?
Graag willen wij ook weten wat de hoogte van dit bedrag/middelen is geweest.

Wij hopen op een spoedig antwoordt van u

Met vriendelijke groet,
Partij voor Weert.
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