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De leden van de gemeenteraad van Weert

Weert, 23 januari 2017

Onderwerp : Beantwoording vragen raadsfracties D66 en DUS

Beste meneer, mevrouw,

De fractie van D66 heeft tijdens de Raadscommissievergadering Bedrijfsvoering-Inwoners
d.d. L7 januari 2OL7 nadere schriftelijke informatie gevraagd over het huidige en
toekomstige gebruik van kelders in Cwartier als depotruimte voor het museum en de
kosten daarvan.

Momenteel beschikt het museum over depotruimtes in het museumgebouw zelf (met
name de zolders) en buiten het museum (enkele kelders onder Cwartier). Hiervoor worden
huur- en servicekosten betaald aan Cwartier. Deze kosten blijven ook in de nieuwe situatie
onveranderd.
Indien de zolders bij de publieksruimten gevoegd worden, moet het huidige depot
verhuizen. Ook de strengere selectie in de presentatie zorgt er voor dat meer objecten in
depot opgeslagen worden, waardoor meer opslagruimte nodig is. Als vervangend /
aanvullend depot hebben wij de -dan lege- huidige archiefbewaarplaats gelegen onder
Cwartier voor ogen. Dan liggen alle museale depotruimtes bij elkaar.
Voor deze archiefbewaarplaats wordt momenteel ook huur berekend. De huurcontracten
voor al deze kelderruimten (dus zowel de archiefbewaarplaats als de museumdepots)
lopen af op 1 maart 20L7, maar kunnen worden verlengd en overgenomen door het
museum. Voor deze verlenging geldt geen huurverhoging.

Naar aanleiding van de commissievergadering kwamen van de fractie DUS de volgende
vragen binnen:

Vraag 1.
€ 100.000 voorbereidingskrediet
Graag ontvangen wij een specificatie van de kosten.

De voorbereidingen zijn vooral gericht op het voorbereiden van de renovatie en
herinrichting van het gebouw. Als het ware gaan we visualiseren wat de vastgestelde visie
betekent voor het gebouw.

o Om een en ander te kunnen realiseren zal er een projectleider moeten worden
aangesteld vanuit de gemeente. Deze projectleider zal worden betaald uit het
voo rbe re i d i n g s kred i et.

c Een bouwadviesbureau wordt ingehuurd om, in samenwerking met de
gemeente/museLrm, een programma van eisen voor zowel de renovatie als
voor de herinrichting (en eventuele glazenoverkapping) op te stellen. Aan de
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hand van het programma van eisen kunnen een architect, een
klimaatdeskundige en een tentoonstellingsvormgever aan de slag met de
specificering van de renovatie en de herinrichting.
Er zal een opdracht worden gegeven aan een architect om de renovatie in
detail uit te werken en te specificeren zodat er een reëel kostenplaatje
ontstaat. Aan de hand van deze specificatie kan tevens worden bezien welk
bedrag specifiek wordt besteed aan achterstallig onderhoud. De huidige
schatting is slechts een globale raming.
Er zal een opdracht worden verstrekt aan een interieurvormgever /
tentoonstellingsvormgever om een kostenspecificatie te maken van de
herinrichting. De vormgever zal een voorlopig plan maken dat zal dienen als
basis voor de definitieve plannen. Het bedrag dat uit de voorlopige schets naar
voren komt, is wel bindend bij de uiteindelijke aanbesteding.
Additioneel zal een opdracht worden verstrekt aan een architect om de
glazenoverkapp¡ng verder uit te werken en te becijferen. Het betreft hier
tevens een haa lbaa rheidsonderzoek.

a

a

1 Wie huurt u in en waarvoor huurt u die in en wat kost het?

Het voert op dit moment te ver om te zeggen wie wij gaan vragen om de specificaties te
maken. Wij kunnen pas actie ondernemen op het moment dat de raad groen licht geeft.

2 De loonkosten voor de komende 3 maanden van Mevrouw Kemmerling zitten die ook in
het krediet?

/Vee

3 Waar zijn die loonkosten tot nu toe op geboekt?

Deze kosten zijn tot op heden geboekt op de zogenaamde "onderuitputting", éénmalige
budgettaire ruimte in het salarisbudget, die ontstaat als gevolg van vrijval van capaciteit,
niet onmiddellijke invulling vacatures, etc.

4 Hoe hoog zijn de kosten die tot nu toe zijn gemaakt om te komen tot een Museumvisie?

De kosten die tot nu toe zijn gemaakt bedragen om en nabij de € 6.000 bestaande uit:
o Museumexperience 2016, inclusief de investering in enkele promotiefilmpjes.
c Inzet architectenbureau Sat¡jn in verband met de berekening van de renovatie.
. Kosten Cees Metz in verband met de schefs voor de glazen overkapping.

Vraag 2.
De renovatie. De kosten renovatie en herinrichting. Graag een specificatie van de kosten
renovatie in: achterstallig onderhoud en renovatie.

In overleg met de afdeling vastgoed zal bekeken moeten worden welke kosten behoren tot
het achterstallig onderhoud en welke niet. Op dit moment is de specificatie van de kosten
nog niet dusdanig dat dit kan worden berekend. De uitwerking, bekostigd met het
voorbereidingskrediet, zal hierover uitsluitsel kunnen geven.

Vraag 3.
Is er nagedacht om voor de exposities op locatie een vaste locatie te kiezen?

Ja. Het voert op dit moment te ver om hiernaar verder onderzoek te doen. Op het moment
dat wij weten dat het museum nieuwe stijl kan worden uitgevoerd, zal hier verder naar
worden gekeken.



Bijvoorbeeld:
1 een glazenoverkapping om een verbinding te leggen met de bovenverdieping voormalige
V&D (La Place). Daar zou een combinat¡e met het RICK (kunstafdeling) kunnen worden
gemaakt en zouden de tentoonstellingen op locatie en wissel exposities kunnen worden
gehouden?

Dit kan allemaal worden onderzocht, echter dit kost geld en tijd. Het V&D pand is
bovendien geen gemeentelijk eigendom en zal moeten worden aangekocht of gehuurd,
hetgeen flinke kosten met zich mee brengt.

2 na afwaardering zijn de exploitatiekosten van de Pooft veel lager. Door een gedeelte van
het gebouw als expositieruimte op locatie in gebruik te nemen zou "de verbinding" meer
tot uitdrukking kunnen komen.

Inzet van de Poort als externe locatie voor wisselende tentoonstellingen kan tot de
mogelijkheden behoren. Op dit moment zijn de kosten nog niet inzichtelijk (de
afwaardering) en het is niet duidelijk of de ruimtes in De Poo¡t überhaupt geschikt zijn als
tentoonstellingsruimte(n) voor beeldende kunst tentoonstellingen van (inter)nationaal
allure. Ook voor deze optie dient dus nog het nodige onderzoek gedaan te worden.

Vraag 4.
Voor DUS Weert is verbinden van historische en kenmerkende elementen in WEERT echt
een must. Museum en Kerk, klooster in de Maasstraat, klooster Franciscanen, zuid-
Willemsvaart ( industriële ontwikkeling Weert), Fatima-Huis, Stadsbrouwerij en Station en
terug naar het centrum . Zonder uitputtend te zijn in de lijst van historische en
kenmerkende elementen.

Wij delen de visie van DUS. Ook wij willen de historisch-kenmerkende elementen van
Weert verbinden. Verbindingen (historisch en hedendaags) en het vertellen van verhalen
zijn de'Core-business'van het museum. Verhalen uit en in Weert komen samen in het
museum: middels de vaste presentatie en de extra activiteiten, die worden georganiseerd,
Activiteiten worden zowel binnen als buiten de muren van het museum georganiseerd en
kunnen plaatsvinden op andere locaties en/of in samenwerking met andere partners.

Vraag 5.
De light versie wordt door het College niet voorgesteld. DUS Weert realiseert zich maar al
te goed dat kiezen voor de medium versie betekent dat we jaarlijks ruim € 745.000
exploitatie lasten hebben zonder de kapitaallasten. Anders gezegd t.o.v. het beschikbare
budget in de conceptbegroting zijn de extra kosten € 310.000. Dat is bijna het totale
prioriteitenbudget voor 1 jaar.
Klopt de redenering:
Als je kiest voor de light versie en zorgt dat de stadscollectie een plek krijgt in het
museum heb je jaarlijks € 130.000 om te besteden aan kunstaankopen, expositie op
locatie enz. enz.

Het verschil tussen het medium en light scenario is € 130.000 in de exploitatie. Dit'meer'
geld wordt in het medium scenario ingezet voor onder andere pr'en marketing,
tentoonstellingent personeel en activiteiten. Als er wordt gekozen voor een light scenario,
maar wel een budget van € 310.000 zou worden vrijgemaakt, dan zou deze € 130.000
ingezet kunnen worden voor de door u genoemde activiteiten. Wij zijn er geen
voorstander van om het aankoopbudget extra te verhogen. Het aankoopbedrag dat vanaf
2078 weer op het oude niveau van € 20.000,- wordt gebracht, is voor een museum van de
omvang van Weert ruim genoeg. Als u de € 130.000,- wilt inzetten voor externe exposities
of activiteiten, dan moeten uit dit bedrag alle daartoe dienende kosten worden betaald,



inclusief extra PR, personeel, huur-exploitatiekosten voor een ruimte etc. Echter dan kiest
u in feite via een omweg voor de mediumvariant.

Zou i.p.v. kiezen voor medium naar full ook kunnen worden gekozen voor light naar
medium?

Er kan worden gekozen voor een doorgroeì van light naar medium. Echter, dit is een grote
stap met betrekking tot zowel de organisatie als de aanpassing van de inhoud c.q.
structurele taak van het museum. In de light versie is het museum alleen binnen de
muren bezig en richt zich alleen op de cultuurhistorie. Er worden geen tentoonstellingen
buiten de deur georganiseerd en er vindt een beperkt aantal extra activiteiten plaats. Dit
heeft te maken met onder andere de personele bezefting en met het activiteitenbudget
dat er dan beschikbaar is. Incidenteel zou het museum - indien er voldoende budget
beschikbaar is voor zowel extra inhuur van personeel en de activiteit zelf - een
tentoonstelling op locatie kunnen organiseren. De light versie is een versie waarbij het
museum blijft functioneren zoals het dat nu ook doet, maar dan in een nieuwe jas.

De glazen overkapping is voor ons sowieso overbodig. DUS Weert wil vooral niet negatief
of cynisch zijn. Maar het is een grote investering en het brengt enorme exploitatiekosten
met zich mee. Als je kiest voor een museum dan weet je dat dat geld kost. Maar de vraag
is dan hoeveel mag het kosten?

Vraag 6.
Nog even een verhelderings vraag: Als de raad het voorstel vaststelt zoals het voorligt wat
heeft de raad dan nog voor bevoegdheid op het moment dat het nieuwe voorstel wordt
voorgelegd?

Het nieuwe raadsvoorstel is een (financieel onderbouwd) voorstel met betrekking tot het
benodigde krediet inzake renovatie, herinrichting en eventueel de glazen overkapping. Het
voorstel gaat niet verder in op de inhoud/ visie: een cultuurhistorisch museum. Het
voorstel wordt een vertaling van die vìsie naar het gebouw, waarin en van waaruit die
visie moet worden uitgevoerd.

Als de raad instemt met de visie, dan is de inhoudelijke richting voor het museum
daarmee bepaald. De besluitvorming van de raad met betrekking tot de exploitatie van het
museum (verhoging van het jaarlijkse budget) - als het ware de vertaling van de visie in
een jaarlijks budget- vindt plaats in de context van de afwegingen rond het
prioriteitenoverzicht. In feite weegt de raad dan het belang van een ge-update museum af
tegen andere prioriteiten. De raad bepaalt wanneer en in welke mate de visie concreet
gemaakt kan worden.

Met v ijke groet,
na burgemeester en wethouders,

Hoofd afdeling OCSW


