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KUNST 쐌 Dekking door stijging ozb met 1 procent afgekeurd 쐌 Mogelijk vanaf volgend jaar structurele ondersteuning

Extra bijdrage voor museum
door Jeroen Geerts
– Museum Land van
Valkenburg krijgt van de gemeente Valkenburg aan de Geul
een extra bijdrage van zo’n
48.500 euro. De raad stemde
daar gisteren tijdens de begrotingsvergadering mee in.

VALKENBURG

Diverse fracties in de raad hadden
al aangegeven de gemeentelijke bijdrage aan het museum te willen behouden. Het museum mag dan
niet aan alle eerder gestelde doelstellingen voldaan hebben, het zit
qua bezoekersaantallen en qua eigen inkomen en visie op de toekomst sterk in de lift. Een meerderheid in de raad wil eigenlijk dat het
museum structureel ondersteund
wordt. Een discussie daaarover
staat volgend jaar geagendeerd.
Het voorstel van het college om
ruimte te creëren in de begroting
voor de bijdrage van komend jaar
door de onroerendezaakbelasting
met één procent te verhogen, kon
op algemene afkeuring rekenen.
Coalitiepartners Algemeen Belang,
PGP en VVD kwamen gisteren met
een alternatief voorstel: haal die
48.500 euro eenmalig uit de investeringsreserve ‘kunst in de openbare
ruimte’ en houd de mogelijkheid
open om volgend jaar te besluiten
de museumstichting een structurele bijdrage toe te zeggen. Het CDA
vond dat eigenlijk te ver weg. De
fractie hamerde erop dat het museum recht heeft op zekerheid. Het
CDA stemde uiteindelijk wel in
met het amendement dat unaniem
werd aangenomen.
Het museum zelf maakte gisteren bekend dat de laatste kracht die
in vaste dienst was, zijn functie verruilt voor een zzp-functie. Oud-Valkenburger Jo Wachelder volgt
Mijke Harst-Van den Berg op als
voorzitter van de stichting die nu
volledig wordt gerund door vrijwilligers. Wachelder is hoofddocent
aan de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschap aan de Universiteit Maastricht.

