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BEZWAARSCHRIFT Land van Valkenburg

Subsidiestop
museum
uitgesteld
door onze verslaggever
VALKENBURG – Museum Land van

Valkenburg kan mogelijk ook na
volgend jaar nog subsidie tegemoetzien van de gemeente. Het
college van B en W heeft een besluit van de gemeenteraad om
de subsidiekraan per 1 januari
2016 herroepen.
Het college volgt daarmee een uitspraak van de gemeentelijke commissie bezwaarschriften. De Valkenburgse gemeenteraad besloot eind
2013 om de subsidie voor het museum in 2014 en 2015 met tien procent te korten en per 1-1-2016 helemaal stop te zetten. Tegelijkertijd
werd de stichting Museum Land
van Valkenburg opgedragen om er
alles aan te doen om meer inkomsten te genereren. Volgens de bezwarencommissie is dat besluit van
de raad ,,innerlijk tegenstrijdig”.
Burgemeester en wethouders hebben nu besloten om de subsidie
vooralsnog niet te beëindigen. ,,Op
basis van de resultaten van een eerder aangekondigde evaluatie in januari 2015 zal beoordeeld worden
of de subsidierelatie op 31 december 2015 in redelijkheid beëindigd
kan c.q. moet worden”, zo schrijft
het college in een brief aan het
stichtingsbestuur.
Voorzitter Mijke Harst-Van den
Berg van de stichting reageert verheugd op dat besluit. ,,We leven
nog. We zijn heel blij, ook al is niet
zeker dat we langer subsidie krij-

gen”, zegt ze. Om er meteen aan
toe te voegen dat het museum ten
dode is opgeschreven als de subsidiebijdrage straks alsnog wegvalt.
„We doen het hartstikke goed en
draaien voor meer dan vijftig procent op eigen inkomsten, waar de
landelijke norm op zeventien procent ligt. Maar het is een illusie om
te denken dat het museum zonder
overheidssubsidie open kan blijven.” Volgens Harst is er door bestuur en vrijwilligers hard aan getrokken om meer publiek naar het
museum te trekken. „We hebben
de samenwerking gezocht met andere musea en instellingen. En dat
werpt vruchten af. Zo is de expositie over Kasteel Oost, die we begin
dit jaar samen met Museum aan
het Vrijthof hebben opgezet, een
enorm succes geworden.” Ook de
donateursactie
was
succesvol.
„Waar gerekend werd op 110 donateurs zitten we nu al boven de
140.” In het najaar wordt de eerste
verdieping van het museum ‘gepimpt’, vertelt Harst. „We zijn daar
samen met de Maastrichtse kunstenaar Paul Tiemen een plan voor
aan het uitwerken. De presentatie
van de historische afdeling zal moderner worden.”

“

We zijn heel blij, ook al is
niet zeker dat we langer
subsidie krijgen.
Mijke Harst-Van den Berg

