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Vraag
Hoe ziet de gemeente de rol van het NMC? Het aantal taken is de afgelopen decennia gegroeid. Is deze 
ontwikkeling in lijn met de opvatting van de gemeente? Heeft er een evaluatie plaatsgevonden hoe het 
NMC haar taken vervult heeft de afgelopen jaren?
Antwoord
De kernthema’s, milieu, natuur, voeding en duurzaamheid en de rol die we als mens daarin hebben,  
waarmee NMC en haar kernpartners zich mee bezig houden zijn actueel en wereldwijd. Binnen de 
gemeente zijn ambtenaren aangetrokken die zich specifiek bezig houden met een thema. Het idee is om 
de professionele ambtenaar als het waren te koppelen aan de gedreven vrijwilligers. Met als doel de  
complementariteit van elkaars kennis en netwerk in te zetten om een breder publiek beter te kunnen 
informeren. 
Jaarlijks vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van het NMC en de gemeente. Tijdens dit 
overleg wordt terug gekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de 
komende activiteiten. Ook wordt er een jaarverslag gemaakt waarin naast een financiële verantwoording 
ook een verslaglegging over de activiteiten wordt gedaan. Het NMC heeft een contact ambtenaar 
waarmee regelmatig contact is. 

Vraag
Waarom nu al kredietvoorstel? Eerder is aangeven dat eerst een visie opgesteld wordt en vervolgens 
krediet en ontwerp. Of is die visie wel al beschikbaar?
Antwoord
Het bestuur van het NMC heeft haar visie in een vijftal ambitieniveaus uitgewerkt. Ambitieniveaus die 
betrekking hebben op de aard en omvang van de activiteiten. 
Voor de gemeente is het belangrijk dat het NMC haar activiteiten kan voortzetten in een gebouw wat 
daarbij past. 
NMC en gemeente Weert hebben de gezamenlijke ambitie om elkaar te versterken op de thema’s rondom 
milieu, natuur, duurzaamheid en voeding. 

Op basis van deze verschillende ambitieniveaus is bekeken wat er aan huisvesting noodzakelijk is om de 
ambities niet in de weg te staan. Hieruit is een programma van eisen opgesteld. Op basis van dit 
programma van eisen is door een bouwkundige een kostenraming opgesteld. 
De vraag met betrekking tot de huisvesting van het NMC ligt al enkele jaren. Er is voor gekozen om nu op  
dit punt door te pakken zodat het NMC en haar (kern)partners samen met de gemeente de focus kan 
leggen op een doorontwikkeling en versterking van de samenwerking.

Vraag
Er wordt in her voorstel gehint op de uitbreiding van het NMC met een (beperkte) horecafunctie. Wat 
moet hiervoor geregeld worden? Hoe kijkt het college hier tegenaan? 
Antwoord
Er is geen sprake van een horeca-functie. De bezoeker kan kennis maken met producten van eigen 
kweek. Ecologisch en biologisch tuinieren wordt zo tastbaar gemaakt voor de bezoeker. Het is zeker niet 
bedoeld als verdienmodel.

Vraag
Kan er eventueel samengewerkt worden met omliggende horeca?
Antwoord
Onderdeel van de verschillende ambitieniveaus is ook het bekijken op welke manier ondernemers aan het 
NMC verbonden kunnen worden. Mogelijk dat hier de omliggende horeca - ondernemers ook een rol in 
kunnen krijgen.

Vraag
Waar is de extra €20.000,- voor uitbreiding extra inkomsten voor bedoeld? Kunnen hiervoor ook 
gesponsorde bedragen gebruikt worden?
Antwoord



Om bovenstaande te kunnen uitzoeken en concretiseren vraagt tijd en inzet. De vrijwilligers spannen zich 
maximaal in en het is niet realistisch om de vrijwilligers hiermee extra te belasten. Bovendien vraagt het 
vinden en benutten van zakelijke kansen en het leggen van contacten op dit gebied een andere expertise 
dan het werken rondom de thema’s van het NMC. Om deze reden wordt een prioriteitsaanvraag gedaan 
om een professionele kracht hierop in te kunnen zetten.

Vraag
Wat zijn de huidige kapitaallasten en onderhoudslasten voor het NMC?
Antwoord
Momenteel betaald het NMC € 55.990,- huur waarvoor NMC een geoormerkte subsidie ontvangt. Voor het 
gebruikersonderhoud gaat het NMC in haar begroting van 2020 uit van een bedrag van € 6.500,- aan 
onderhoudskosten. In de gemeentelijke onderhoudsplanning wordt met een gemiddeld jaarlijks bedrag 
aan eigenaarsonderhoud van € 4.821,- per jaar en een kapitaallast van € 13.610,- per jaar rekening 
gehouden.

Vraag
Wat is de status voor de aanvraag Unesco? Wanneer is er meer bekend?
Antwoord
Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van het aanvraagdossier. De projectleider van het 
Grenspark Kempen~Broek is hiermee aan de slag. De planning is dat eind 2020 de aanvraag ingediend 
gaat worden. Hiervoor dienen nog een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen worden het 
komende jaar samen met de partners en inwoners van Kempen~Broek genomen in workshops en 
bijeenkomsten. Niet duidelijk is hoe de planning verloopt als gevolg van de huidige Coronacrisis.

Vraag
Het inzetten op nieuwe vrijwilligers is heel optimistisch. Is het ook mogelijk om de taken uit te laten 
vullen door beroepskrachten?
Antwoord
De huidige exploitatie van het NMC laat extra personeelskosten niet toe. Er moet eerst gekeken worden 
op welke manier meer structurele inkomsten, anders dan subsidie, kunnen worden aangetrokken. 
Hiervoor wordt voorgesteld een professionele kracht in te huren. Wanneer er voldoende vaste extra 
inkomsten zijn, dan kan gekeken worden of er ruimte is voor de inzet van beroepskrachten.


