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1 AMENDEMENT BEHOUD REGIOBLIDRAGE VOOR REGIOCONSERVATOR

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 3 juni 2021,

gelet op het bepaalde in art. 147b van de Gemeentewet en art. 43 van het “Reglement van orde voor
de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2015’,

gelezen het voorstel van het college d.d. 25 mei 2021, nr. 14 betreffende “Zienswijzen jaarrekening
2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en Vechtstreek”,

gelezen de “Toelichting bezuinigingsmaatregelen Fysiek Domein” d.d. 19 april 2020, kenmerk
21.0003101 van de Regio Gooi en Vechtstreek,

overwegende dat:
— de raad in de in maart 2020 unaniem aangenomen Cultuurnota, onder punt 5 als doel heeft

opgenomen: “Behouden van de regioconservator voor ondersteuning van het Huizer Museum en
het waarborgen van goede samenwerking en verbinding tussen regionale musea en betrokken
gemeenteambtenaren”;

— de raad in november 2020 met zeer veel moeite heeft ingestemd met de gemeentelijke
bezuiniging op de regioconservator, maar tegelijkertijd aan het college heeft gevraagd om te
zoeken naar alternatieve financiering van de regioconservator;

— de regionale musea op 19 februari 2021 een gezamenlijk voorstel hebben gedaan aan de colleges
van de gemeentes Gooi en Vechtstreek om voor 2022 en 2023 enkel een ondersteuningsverzoek
in te dienen voor € 50.000 afkomstig uit het gemeenschappelijke regiobudget;

— door dit voorstel voor 2022 en 2023 geen gemeentelijk geld meer nodig is voor de
regioconservator en alleen de regionale bijdrage gehandhaafd moet blijven;

— in de thans voorliggende regiobegroting 2022-2025 als bezuiniging is opgenomen: “stopzetten
gemeentelijke bijdrage regioconservator museale instellingen” waarmee de regiobijdrage voor het
behouden van de regioconservator ad € 50.000 ingaande 2022 komt te vervallen (zie overzicht op
blz. 5 van et raadsvoorstel onder punt 4);

— stoppen met de regionale bijdrage voor de regioconservator de volgende consequenties zal/kan
hebben:
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1 geen ondersteuning meer aan de musea (zowel praktisch/uitvoerend als beleidsmatig);
2. professionaliseringssiag musea vermindert (vb. catalogisering);
3. het cement” tussen de instellingen valt weg (zowel verbindende persoon als verbindende

activiteiten);
4. grote, verbindende evenementen vervallen met de daaraan gekoppelde bezoekersaantallen

(minus 20% bezoekersaantallen, bestedingen);
5. aanjaagfunctie actualiteiten/vernieuwingen vervalt (vb. digitalisering);
6. fondsenwerving valt weg (vliegwiel, zie bijvoorbeeld € 90.000,- voor de organisatie van het

erfgoedfestival 2021 en € 60.000,- voor coronaproof maken van het Huizer museum);
7. effect naar verwachting het grootst voor kleine musea;

— de meerderheid van de portefeuillehouders Cultuur & Recreatie (m.u.v. de gemeente Huizen)
tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 5 maart ji. positief was over het voorstel van de
samenwerkende musea om het bedrag uit de regiobegroting te behouden voor de
regioconservator en hiermee een basisfinanciering te creëren voor de jaren 2022 en 2023;

besluit:

beslispunt ic als volgt te wijzigen (wijziging cursief):

c. Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v.:
1. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats

van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te realiseren
door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen ophalen grof
huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval;

2. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel bijdrage regioconservator; in de plaats waarvan
wordt voorgesteld onderzoek te doen naar andere bezuinigingsmaatregelen om de nadelige
financiële effecten van het handhaven van de regiobijdrage voor de regioconservator op de
bezuinigingstaakstelling op te vangen.
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