
Gemeente Weert
College van B&W

kopie aan de raad

Weert, 18  februari 2021

Kosten museum

Geacht college,

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de museumvisie in januari 2017 het budget voor het 
nieuwe museum vastgesteld op € 745.000 exclusief kapitaallasten. Over de kapitaallasten is 
onduidelijkheid ontstaan. Wij willen daar graag opheldering over.

1. Kosten museum in begroting 2021
In de begroting 2021 zijn voor het museum twee bedragen opgenomen: museum € 825.825 en 
vastgoed musea € 232.232.
Volgens de raadsinformatiebrief van 10 december 2020 (naar aanleiding van vragen van h et CDA) is
in de post museum een bedrag van € 83.801 opgenomen voor kapitaallasten. Dit is niet  
gespecificeerd. De toelichting in de brief op de post vastgoed musea luidt: “Een aantal lasten van het 
gebouw waarin het museum gevestigd is en het depot waar de collectie wordt bewaard en beheerd 
worden binnen de gemeentebegroting gedekt vanuit de Vastgoedbudgetten. Het gaat daarbij om 
eigenaarslasten zoals, onroerend zaakbelasting, verzekering, belastingen, heffingen, afschrijving en 
rentekosten.” In de post vastgoed musea zitten dus ook kapitaallasten (afschrijving en rentekosten). 

2. Kredieten voor het museum
De raad heeft op 25 oktober 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 4.111.900 voor het 
toekomstbestendig maken en renoveren van het museumgebouw ( € 2.048.000)  en het integreren 
van de museumfunctie ( € 2.063.900).
Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad op uw voorstel een extra krediet beschikbaar gesteld. 
Door verlenging van de afschrijvingstermijn voor bouwkundige werkzaamheden is de kapitaallast van 
de totale investering ongewijzigd gebleven. In het besluit is de volgende tabel opgenomen.



3. Vragen
De totale jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van het nieuwe museum bedragen volgens 
de bovenstaande tabel € 183.363. In de begroting zijn voor de kapitaallasten opgenomen een deel 
van de post vastgoed musea van € 232.232 plus € 83.801 (zie punt 1).
Vragen.
1. Wij verzoeken u van de post vastgoed musea een onderverdeling naar kostencategorie te 

verstrekken.
2. Voor welke investeringen (specificatie per onderdeel en kosten daarvan) is welk bedrag aan 

kapitaallasten opgenomen in de post vastgoed musea? 
3. Voor welke investeringen (specificatie per onderdeel  en kosten daarvan) is welk bedrag aan 

kapitaallasten opgenomen in het bedrag van  € 83.801?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

CDA-fractie,

P. Sijben


