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Onderwerp
Jacob van Horne Museum

Voorstel

L.

In te stemmen met de projectopdracht voor de renovatie en herinrichting van het

2.

In te stemmen met de projectopdracht voor de museumorganisatie en inhoudelijk

museum.

(bedrijfs)plan.

Inleiding
Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van €4.111.900,- ter beschikking
gesteld voor het toekomstbestendig maken en het renoveren van het Jacob van Horne
Museum, alsmede voor het integreren van de museumfunctie. Bijgevoegde

projectopdracht over renovatie en herinrichting beschrijft het traject om te komen tot
realisatie van deze plannen.

In november 2OI7 is besloten tot een ophoging van de exploitatie van het museum.
Bijgevoegde projectopdracht voor de museumorganisatie en inhoudelijk (bedrijfs)plan
beschrijft het traject om te komen tot een organisatorisch en inhoudelijk sterk museum
Beide projectopdrachten sluiten nauw bij elkaar aan.

In de Visie op het stadshat, onderdeel van de Structuurvisie Weert 2025, waarbij historie
als leitmotiv is aangemerkt, is het museum een belangrijke rol toebedeeld in de
revitalisering van het centrum. Onder andere de aanwezigheid van een cultuurhistorisch
museum als het Jacob van Horne, maakt Weert tot een completere stad. Het museum is
en Rijksmonument dat is gelegen op een centrale plek in het stadscentrum. Mede daarom
moet renovatie zeer zorgvuldig plaatsvinden, op een zodanige wijze dat er een
aantrekkelijk en laagdrempelig toegankelijk gebouw ontstaat.
Weert,
27 februari 2018

s

De directeur,

w

W

W

W

PS

GG

MvdH

akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door

het B&W secretariaat:

tr

C*IAkkoord

tr Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

!

n

Anders, nl.:

Besliss¡ng

d.d.:

Nummer

ß.3,(&

B

Niet akkoord
Gewijzigde versie

tr A-stuk

!
!

B-stuk
C-stuk
De secretaris,

Totaal aantal pagina's:

2

Pagina

1

In de museumvisie is de richting aangegeven waarin het museum zich inhoudelijk en
organisatorisch gaat ontwikkelen. Hiertoe dient een bedrijfsplan - een inhoudelijk beleid en de organisatie verder te worden ontwikkeld en geconcretiseerd.
Beoogd effect/doel
Doelstelling ls het toekomstbestendig maken van het rijksmonument en het gebouw te
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een breed publiek en wordt het stadshart versterkt. Het doel is in het najaar van 2019 dit
museum 'nieuwe stijl'te openen. Een gebouw met een geintegreerde museumfunctie, een
gezonde en competente museum organisatie en een uitgewerkt inhoudelijk (bedrijfs)plan.

Argumenten
De projectopdrachten vormen een sturingsmiddel in de uitvoering van het project. Om
gedurende het gehele project te kunnen sturen en monitoren dienen de parameters Geld,
Organisatie, Communicatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd (GOCKIT) zo SMART mogelijk in
de proJectopdracht te zijn vastgelegd; hel- projectresullaal cJierrl eenduirlig Le zijtr
geformuleerd.

Kanttekeningen en risico's
De risico's zijn beschreven in de projectopdrachten.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financiële aspecten zijn beschreven in de projectopdrachten. De door de raad beschikbaar
gestelde (investerings)budgetten zijn hierbij kaderstellend.

Uitvoering/evaluatie
Door middel van voortgangsrapportages wordt uw college periodiek geïnformeerd over dit
project.
Com mu

nicatie/

pa

rticipatie

Hiervoor wordt verwezen naar de projectopdrachten

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck, Edwin Eggen, John van Cauteren, Joke Jongeling, Patricia Vos, Werner
Mentens, Roel Hardij, Luud Thijssen, Olga Vorage
Extern

N.v.t.

Bijlagen:
Projectopdracht renovatie en herinrichting museum
Projectopd racht museu morga nisatie
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Renovatie en herinrichtin

Jacob van Horne Museum

Aanleiding
Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 4.111.900,- ter beschikking gesteld
voor het toekomstbestendig maken en het renoveren van het Jacob van Horne Museum, alsmede
voor het integreren van de museumfunctie. Deze projectopdracht beschrijft het traject om te
komen tot realisatie van deze plannen.

In de Visie op het stadshart, onderdeel van de Structuurvisie Weert 2025, waarbij historie als
leitmotiv is aangemerkt, is het museum een belangrijke rol toebedeeld in de revitalisering van het
centrum. Onder andere de aanwezigheid van een cultuurhistorisch museum als het Jacob van
Horne, maakt Weert tot een completere stad. Het museum is en Rijksmonument dat is gelegen op
een centrale plek in het stadscentrum. Mede daarom moet renovatie zeerzorgvuldig plaatsvinden,
op een zodanige wijze dat er een aantrekkelijk en laagdrempelig toegankelijk gebouw ontstaat.

Historie

Op25 januari 2017 heeft de gemeenteraad de museumvisie vastgesteld. Aansluitend is een
huisvestingsonderzoek uitgevoerd bestaande uit een schetsontwerp, een toetsing daarvan aan een
bouwhistorische verkenning met waardebepaling en een kostencalculatie. Deze onderzoeken
hebben geleid tot het raadsbesluit van 25 oktober 2017.
Reeds uitgevoerde onderzoeken

.
o
.
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.
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Huisvestingsonderzoek d.d. 22 augustus 2OL7
Schetsontwerp d.d. september 2Ot7
Bouwhistorische verkenning met waardebepaling d.d. 19 juni 2Ot7
Kostencalculatie d.d. 6 juli 2OL7
Asbestinventarisatie d.d. I november 2017
Bouwfysisch onderzoek d.d. 8 mei 2017
Constructief onderzoek d.d. 24 april2OIT
Installatietechnisch onderzoek d.d. 16 mei 2017

Plangebied
Het plangebied behelst het museum en de directe omgeving van het gebouw.

Huidige situatie
Monumentale status:
Het museum is een Rijksmonument.
Eioendom:
De gemeente is eigenaar van het pand en zijn directe omgeving. In het pand staat een aantal
trafo's van Enexis. Hiervoor is geen zakelijk recht gevestigd. Onderzocht wordt of de trafo's kunnen
worden verplaatst waarmee extra museumruimte wordt gecreëerd.
Planologie:

De museumfunctie past binnen het bestemmingsplan Binnenstad 2017.Ten aanzien van het
toevoegen van uitstekende bouwdelen geldt dat deze volgens dit bestemmingplan niet meer dan
0,50 meter buiten de gevels mogen uitkomen. De nieuwe entree past daar niet binnen. In het
Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2017 wordt het bouwvlak verruimd zodat ook de nieuwe
entree passend is.
Ooenbaar gebied:
Het openbaar gebied aan de achterzijde van het gebouw moet bereikbaar blijven voor bevoorrading
van de daar gelegen winkels.
Overig:
Een deel van de weekmarkt is momenteel gesitueerd aan de zuidgevel van het museum. Deze
locatie van de weekmarkt moet worden heroverwogen.

Doelstelling
Doelstelling is het toekomstbestendig maken van het rijksmonument en het gebouw te voorzien
van een nieuwe inrichting. Daarmee wordt het gebouw weer aantrekkelijk voor een breed publiek
en wordt het stadshaft versterkt.

Projectresultaat en act¡v¡teiten
Projectresu ltaat:

Projectresultaat is een attractief en toekomstbestendig museum
Activiteiten oo hoofdlijnen :
. Second opinion kostenraming
. Onderzoekaanbestedingsvorm
. Opstellen programma van eisen
. Aanvullend waardestellend/historisch onderzoek in situ
. Uitvoeren (aanvullend) asbestonderzoek
. Uitvoeren (aanvullend) constructief onderzoek
. Uitvoeren (aanvullend) bouwfysisch onderzoek
. Uitvoeren (aanvullend) installatietechnisch onderzoek

.
.
.
o
.
.
.
.
.

Onderzoek subsidies
Bepalen contractvorm

Opstellen voorontwerp met concept beeldkwaliteitsplan
Opstellen definitief ontwerp met beeldkwaliteitsplan
Aanvraag uitgebreide omgevingsvergunning
Opstellen bestek en directiebegroting
Aanbesteding en uitvoering
Opbouw dossier t.b.v. verantwoording subsidie
Uitvoeren deelproject ICT

Kaders:

¡
.
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.
.

Schetsontwerp d.d. september 2Ot7 (presentatie)
Beschikbaar gestelde krediet volgens onderstaande verdeling
Overzicht investeringskosten d.d. 6 juli 2OL7
Subsidievoorwaarden versterking binnenstad
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Raadslresluit d.d. 25 oktober 2017
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Preadvies RCE d.d. 27 juli 2Ot7
Regelgeving inzake monumentale status van het pand
o Er is sprake van een ministeriële adviesplicht. Hiervoor moet een uitgebreide
procedure van de omgevingsvergunning worden doorlopen.

Projectbeheersing
Geld:

Door de raad is een krediet beschikbaar gesteld van € 4.111.900. Hierin zijn ook de historische
kosten van € 150.000,- opgenomen. In de huidige opbouw is dit krediet als volgt:
¡ Toekomstbestendig maken van het monument:
€ 2.048.000
. Aanpassen van de installaties t.b.v. de museale functie:
€ 440.545
. Bouwkundige aanpassing t.b.v. de museale functie:
€ 413.254
. Geschikt maken zolder voor museumfunctie:
€ 301.152
. Realisatie kantoorruimte:
€ 108.642
. Museale inrichting:
€ 800.000
. Totaal
€ 4.111.900
Bestedinq van dit krediet dient plaats te vinden conform deze opbouw
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Het project "inrichting museum" is een afzonderlijk traject dat deel uitmaakt
van deze
projectopdracht. De plannen voor de inrichting moeten worden
ingeplugd is het totaalplan. De
kosten van de inrichting maken onderdeel uit van de hierboven genoemde
kaders.
De kosten van de eventueel noodzakelijke herinrichting van het
direct aangrenzende openbare
gebied alsmede aanstraalverlichting, maken geen onderdeel
uit van het trè¿¡et. Lopende het
project moet bekeken worden of deze kosten binnen het beschikbaar gestelde
krediet kunnen
worden opgevangen.

Tijdens de uitvoering van de stappen zoals omschreven onder'Tijd" wordt
de kostenraming per
stap geactualiseerd en vindt bijstelling van de plannen plaats wanneer
vastgestelde kredieten
worden overschreden.
Organisatie:
De uitvoering van de museumvisie bestaat uit twee onderdelen die
met elkaar zijn verweven:
1. Renovatie en herinrichting (vorgens onderhavige projectopdracht)
'
2. Museumorganisatie en inhoudelijk (bedrijfs)plan

Organisatie
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inhoud

Wethouder:
Geert Gabriëls
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Ambtelük opdrachtgever:
Frank van Beeck

,í.,,,,

'r¡.ì),lr ¡iliir.,rr,i:,
1i): r,Jr

Projectleider:
Noelle Kemmerling
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opdrachtgever > bestuurlijk opdrachtgever is het college van burgemeester
en wethouders
Projectwethouder is Frans van Eersel, ambtelijk opdrachtgever Edwin Eggen.
Stuurgroep
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waarbij zo
Eggen, Noëlle Kemmerling en Paul Verhappen' De stuurgroep verg adert naar behoefte,
nodig externe partijen aan dit overleg deelnemen'
Projectteider > gemeentelijke projectleider is Paul Verhappen'
plannen en het proces wordt
Gemeentetijke proiectgroep > voor de bewaking en begeleiding van de
Noëlle
een gemeentelijke projectgroep ingericht. Deze projectgroep bestaat uit: Paul Verhappen,
werner
vos,
stedenbouwkunciige,
Patricia
Jongeling,
Joke
Kemmerling, John van cauteren,
andere
Mentens, Birgit Petit, Roel Hardij, Luud Thijssen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen
disciplines aansluiten.
onder
Werkgroepen > voor de begeleiding van de (deel)plannen worden werkgroepen ingericht
zo nodig
en
desgewenst
nemen
werkgroepen
deze
projectleider.
Aan
leiding van de gemeentelijke
externe partijen deel.
De werkgroepen die op dit moment worden onderkend zlJn:
Ontwerpteam renovatie en vaste inrichting: Paul Verhappen, Noëlle Kemmerling, overall

r

bouwkundig adviseur, architect, bouwfysisch qdviseur, installatieadviseur, constructeur;
Ontwerpteam losse museale inrichting: Paul Verhappen, Noëlle Kemmerling, overall
bouwkundig adìiseur, John van Cauteren, Leon Bouwels, interieurontwerper, architect,

r

insta llatieadviseu r;

¡

Bouwt€am renovatie en totale
overig nader in te vullen.

inrl

: Paul Verhappen, overall bouwkundig adviseur,

Monu menten Welsta nscom m issie

Adviserend, bij afronding van een ontwerpfase informeren en vragen om advies'
Rijksdienst voor Cultuurhistorie en Erfgoed
Adviserend, adviesplicht in het kader van de uitgebreide omgevingsvergunning'
Colleoe-adviescommissies Cultuurhistorie en Roerend Erfgoed en Beeldende Kunst
Ãdv¡scrcnd, bij afronding van een ontwerpfase informeren en Vragen om advies'

rliike beslu itvorm in g :
De volgende producten worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college
. Definitief ontwerp en beeldkwaliteitsplan, bestek en kostenraming
r Voornemen tot gunning

Bestu

u

Informatie:
Via periodieke vootgangsrapportages worden het college van B&W en de gemeenteraad
geTnformeerd over de stand van zaken'
Kwaliteit:
gebouw van hoog
De vereiste kwaliteit moet, mede vanwege de monumentale status van het
kwaliteit wordt in
vereiste
De
dienaangaande.
niveau zijn en minimaal voldoen aan de regelgeving
worden uitgewerkt
nader
moet
kwaliteit
Deze
grote lijnèn beschreven in het huisvestingsonderzoek.
met
een
ondersteund
worden
en
in het voorontwerp, definitief ontwerp en bestek
beeldkwaliteitsplan. Ook tijdens de uitvoering wordt de dan vastgelegde kwaliteit voortdurend
bewaakt.
Ttjd:
De planning op hoofdlijnen is als volgt:
. Second opinion kostenraming:
. Aanvragen offeftes en opdrachtverleningen:
. Opstellen Programma van eisen:

.
a

Uitwerken voorontwerp en concept beeldkwaliteitsplan
Uitwerken definitief ontwerP en beeldkwa liteitsPlan

gereed 22feb.2018
tot 15 mrt. 2018
tot 1 april 2018
1 april 2018 - 15 mei 2018
15 mei 2018 - 1 aug. 2018

.
.
.
¡
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Procedure uitgebreide omgevingsvergunning
Opstellen bestek:
Aanbesteding en gunning:
Uitvoering incl. verhuizing en inrichting:
Oplevering:

- 1 dec. 2018
- 1 dec. 2018
- 1 mrt. 2019
1 mrt. 2019 - 1 dec. 2019

1 aug. 2018

1 aug. 2018
1 dec. 2018

15 december 2OI9

Communicatie:
Via een informatiebijeenkomst wordt de directe omgeving van het museum geinformeerd over de
verbouwing vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze en overige communicatie loopt via de
projectleider.

Risico's
Op dit moment worden de volgende risico's onderkend:

.

.
.

Bijstelling MJOP na renovatie. Bedrag in huidige MIOP is te laag en behoeft mogelijk
bijstelling via de raad.
Planning i.r.t. openingstentoonstelling.
Sanering van in het gebouw aanwezige asbest en deelproject ICT zijn noodzakelijk maar
niet opgenomen in het door de raad beschikbaar gestelde krediet.

Relatie met andere projecten en plannen

.
¡

Projectuitwerking museumorganisatie.
Het Muntcomplex ondergaat vanaf medio 2018 een opwaardering. De plannen van het
Muntcomplex worden afgestemd op de plannen van het museum voor zover noodzakelijk.
De stedenbouwkundige samenhang c.q. relatie zal worden bewaakt.

Besluit College B&W

Pr ecto dracht
isatie en i nhoudel ijk (bed rijfs) pla n
Zaaknummer: 29231 Documentnummer: 29611
M

Aanleiding

useu morga

n

In januari 2077 is de museumvisie vastgesteld, in oktober 2017 heeft de raad ingestemd met een
investering voor renovatie en herinrichting van het museum en in november 2Ot7 is besloten tot
een ophoging van de exploitatie van het museum.
Deze projectopdracht beschrijft het traject om te komen tot een organisatorisch en inhoudelijk
sterk museum. Deze projectopdracht sluit nauw aan bij de separate projectopdracht
toekomstbestendig maken en herinrichting museum.

In de Visie op het stadshart, onderdeel van de Structuurvisie Weert 2025, waarbij historie als
leitmotiv is aangemerkt, is het museum een belangrijke rol toebedeeld in de revitalisering van het
centrum. Onder andere de aanwezigheid van een cultuurhistorisch museum als het Jacob van
Horne, maakt Weert tot een completere stad.
In de museumvisie is de richting aangegeven waarin het museum zich inhoudelijk en
organisatorisch gaat ontwikkelen. Hieftoe dient een bedrijfsplan - een inhoudelijk beleid - en de
organisatie verder te worden ontwikkeld en geconcretiseerd.
Historie
In 2004 werd voor het laatst een integraal museumbeleid vastgesteld door de gemeenteraad van
Weert. Dit beleid was aan vernieuwing toe, mede gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren.
De financiële middelen zijn krapper geworden, overheden en publiek zijn anders tegen musea aan
gaan kijken en musea zijn op zoek gegaan naar hun'unique selling point'. Overal zijn grote en
kleinere musea gerenoveerd en volgens nieuwe inzichten en met behulp van moderne middelen
ingericht. De raad heeft dit onderkend en ingestemd met de ontwikkeling en financiering van een
museum'nieuwe stijl'.

.
.
.

Vaststelling museumvisie in 2017
Instemming kredietaanvraag voor toekomstbestendig maken van het gebouw en
herinrichting (€4. 11 1.900)
Instemming ophoging exploitatie (€310.000 per jaar structureel vanaf 2019)

Plangebied
n.v.t.

Huidige situatie
Het museum kent momenteel geen artistiek inhoudelijk beleid, geen collectieplan, geen
vrijwilligersbeleid, een verouderd veiligheidsbeleid, geen educatief beleid, etc. Dit uitgangspunt
geeft de mogelijkheid het museum inhoudelijk volledig opnieuw op te bouwen.
De huidige organisatie is klein en functioneert niet optimaal. Dit heeft te maken met
onderbezetting, onduidelijke taakverdeling en te varen koers, maar ook met de niet werkende

werkomgeving.
Zeer recent is besloten de functionele aansturing van het museumteam tijdelijk neer te leggen bij
de kwartiermaker en de vacante functie van pr- en marketing medewerker open te stellen en in te
vullen.
Per 1 januari 2018 is het museum gesloten vanwege de ontruiming van het gebouw. De

tentoongestelde collectiestukken worden verhuisd naar de oude archief bewaarplaats. Tijdens het
verhuistraject wordt de collectie geregistreerd gefotografeerd en gedigitaliseerd. Dit proces zal
bijna een jaar in beslag nemen.

Doelstelling
De doelstelling is in het najaar van 2019 een museum'nieuwe stijl'te openen. Dat betekent een
toekomstbestendig gebouw met een geïntegreerde museumfunctie, een gezonde en competente
museum organisatie en een uitgewerkt inhoudelijk (bedrijfs)plan.

Projectresu ltaat en activiteiten
Projectresu ltaat:

1.
2.
3.
4.

Integratie van de museumfunctie in een toekomstbestendig rijksmonument
Twee permanente collectiepresentaties (inhoudelijk onderdeel van de herinrichting)
Een nieuwe en competente museumorganisatie (gefaseerd over 2018 en 2019)
Een inhoudelijk (bedrijfs)plan (gefaseerd over 2018 en 2OI9)

Activiteiten op hoofdlijnen:
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gewerkt.
Onder de noemer museumorganisatie moet het volgende gebeuren:
. Functieomschrijving (werkplan) en taakverdeling huidige personeel museum

.
.

Wegzetten opdrachten m.b.t. externe inhuur: digitalisering, ontwikkelen en realiseren
verhalen collectiepresentaties, sponsoring/fondsenwerving, inhoudelijke advisering en
educatie
Ontwerpen nleuwe museumorgãnlsatle, lnzet fte's en personele lnvulllng; lngaande ldeallter

per 1 januari 2Ol9

Onder de noemer inhoudelijk (bedr¡jfs)plan wordt gewerkt aan:

.
.
r
.
.
¡
¡

Ontwikkeling collectiepresentaties (2 stuks)
Ontmanteling museum en opschonen collectie

Digitaliseringcollectie
Website, ontwikkelen identiteit en profilering museum
Openingstentoonstelling
Presentatie van de museumplannen in een tentoonstelling
Inhoudelijk plan (bedrijfs / exploitatieplan) bestaande uit:

-

Collectieplan

Meerjarenprogrammering
Pr- en marketingplan
Educatieplan
Plan fondsenwerving en sponsoring

Veiligheidsbeleid

Vrijwilligersbeleid
museumregistratie

In het werkplan 2018 (zie bijlage) staat aangegeven welke prioriteit de werkzaamheden hebben
Een groot deel van de werkzaamheden zal worden voortgezet c.q. worden afgerond in 2019.
Kaders:

.
.

raadsbeshrit d.d. 25 januari 2017

begrotingsbehandeling 15 november 2017

Projectbeheersing
Budget:

Voor het jaar 2018 is op het reguliere museumbudget een bedrag van €155.000 beschikbaar. Deze
middelen worden ingezet voor specifieke werkzaamheden en activiteiten zoals omschreven in het
werkplan 2018 (zie bijlage). Alle werkzaamheden vinden plaats binnen het gestelde budget en
worden indien nodig bijgesteld.
Voor het jaar 2019 is de structurele ophoging van €310.000 beschikbaar. De inzet van deze
middclcn is al aangegeven in de museumvisie. Behalve voor personeel (vacature conservator
tentoonstellingen en inhuur van derden), worden de middelen ingezet voor het maken van
tentoonstellingen, pr- en marketing en educatie.

Personele invulling museumorganisatie:
De raad heeft voor het jaar 2018 nog niet het volledige exploitatiebudget ter beschikking gesteld.
Hierdoor kan het museumteam nog niet op volledige sterkte worden gebracht. Het team wordt in
2018 wel al uitgebreid en een plan van aanpak personele invulling voor 2019 worden uitgewerkt in
samenwerking met de directeur bedrijfsvoering en inwoners, het hoofd OCSW en HR.

Planning:
De planning op activiteíten niveau voor 2018 is aangegeven in het werkplan (zie bijlage).
Het voorstel met betrekking tot de organisatie zal eind 2018 gereed zijn.

Organisatie:
Opdrachtgever.' bestuurlijk opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders.
Projectwethouder is Geert Gabriels, ambtelijk opdrachtgever is het afdelingshoofd OCSW.
Budgethouder van het exploitatiebudget is John van Cauteren. Uitgaven boven de €5.000 worden
via een mandaat door het hoofd OCSW geaccordeerd.

Stuurgroep: De stuurgroep (afstemming en bespreken voortgang) voor de projectopdracht
renovatie en herinrichting Jacob van Horne zal ook de stuurgroep zijn voor het project
museumorganisatie en inhoudelijk (bedrijfs) plan.
De stuurgroep bestaat uit: Geert Gabriels, Frans van Eersel, Ella Croonenberg, Frank van Beeck,
Edwin Eggen, Theo van Tilburg, Paul Verhappen en Noêlle Kemmerling.
Kwartiermaker / Projectleider: gemeentelijk projectleider is Noëlle Kemmerling, tevens
medebeoordelaar van het budget.
Projectgroep: De projectgroep bestaat uit: lohn van Cauteren, Pr- en marketingmedewerker
museum, Noëlle Kemmerling. Indien gewenst wordt de projectgroep periodiek aangevuld met Ella
Croonenberg, Frank van Beeck, Patricia Vos en / of Olga Vorage.

Perthema worden erverschillende werkgroepen samengesteld als dan niet aangevuld met externe
adviseurs. Dit laatste geldt met name voor de twee collectiepresentaties, het beleid op educatie en
sponsoring en fondsenwerving.
a

Terugkoppeling over het project vindt tweewekelijks plaats aan het afdelingshoofd OCSW.
Indien nodig zal er vaker afstemming plaatsvinden.
Overleg met betrekking tot de organisatie vindt driewekelijks plaats met Ella Croonenberg
en Frank van Beeck.

Besluitvorming
Het project betreft de uitvoering van de museumvisie. Er hoeven geen formele besluiten meer
genomen te worden door B&W of de raad. Alleen de openstelling van vacatures zal ter
besluitvorming aan het DT worden voorgelegd.

Communicatie
a
Informeren directie team met betrekking tot de organisatie inrihching: periodiek
a
Informeren projectwethouder: maandelijks of indien noodzakelijk overleg tijdens het pfo
a
Informeren projectwethouder renovatie en herinrichting (heeft zitting in stuurgroep)
a
Informeren adviescommissie roerend erfgoed en beeldende kunst (eind 201g)
a
Informeren college: 2x (voorafgaand aan raadsinformatiebrief)
a
Informeren raad: 2x middels een raadsinformatiebrief
a
In samenwerking met afdeling communicatie persmomenten bepalen indien actueel
Plannin

van de inform

verstrekki

in samenwerkin

Paul Verha

Risico's
De kwartiermaker is aangenomen tot 1 januari 2019. Er is echter een aantal risico's mee verbonden
om daadwerkelijk per 1 januari 2019 hiermee te stoppen:
verankering en continuiteit van de ingezette verandering op zowel organisatorisch als ook
inhoudelijk vlak.
Gezien de complexiteit van het project, de inhoudelijke kennis die hiermee is gemoeid, de
aansturing van het nieuwe team, maar ook de hoeveelheid werk die gepaard gaat met de opening
van het museum, is het raadzaam om de kwartiermaker tot de opening (bij voorkeur een paar
weken er na) aan te houden.
Het functioneren van het museum en het waarmaken van de vastgestelde ambities valt of staat
met de capaciteiten van de museumorganisatie. Van groot belang zijn het aantal fte's en de

personele invulling daarvan.

Relatie met andere projecten en plannen
De uitvoering van de museumvisie bestaat uit twee onderdelen die met elkaar zijn verweven:

1.
2.

Renovatie en herinrichting

Museumorganisatie en inhoudelijk (bedrijfs)plan

Museum

Wethouder:
Frans van Eersel

Ambtelijk opdrachtgever:
Edwin Eggen

Projectleider:
Paul Verhappen

Wethouder:
Geert Gabriels

Ambtelil k opd rachtgever
Frank van Beeck

Prolectlerder:
Noélle Kemmerlinq

1. Voor de renovatie en herinrichting is Paul Verhappen aangewezen als interne
projectleider. Edwin Eggen is ambtelijk opdrachtgever. Noëlle Kemmerling neemt als projectlid
deel in de projectgroep vanuit de functie kwaftiermaker museum vanwege de verwevenheid
tussen de museumfunctie en de renovatie en de inhoud met de herinriehting.
De projectwethouder is Frans van Eersel.
2.

Voor het tweede project onderdeel, museumorganisatie en inhoudelijk (bedrijfs)plan
is Noëlle Kemmerling projectleider en kwartiermaker. Dit houdt tevens de functionele

aansturing van het huidige museumpersoneel in. Terugkoppeling (en besluitvorming) vindt
plaats aan het de ambtelijk opdrachtgever, afdelingshoofd OCSW, Frank van Beeck.
De projectwethouder is Geert Gabriels.

Besluit College B&W
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