Gouvernement aan de Maas
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Maastricht, 26/02/2009
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake museumbeleid
Geacht College,
Voor een goede voorbereiding van de komende vergadering van de commissie Sociaal Domein acht
de VVD fractie het zinvol nu reeds schriftelijke vragen te stellen m.b.t. de rapportage van de
visitatiecommissies en het nieuwe museumbeleid. Om een goede afweging te maken is het, net als bij
de Maatschappelijke Organisaties, van belang om een goed inzicht te verkrijgen in de belangrijkste
kengetallen c.q. prestatiefactoren van de Limburgse provinciale en overige musea, niet alleen over de
afgelopen jaren, maar ook over de komende jaren, rekening houdend met de bedragen zoals die in de
sonderende notitie worden voorgesteld.
1. Hoeveel bezoekers (betalend en niet betalend) werden er in de jaren 2005-2008 begroot (volgens
de prestatieafspraken) en daadwerkelijk gerealiseerd? Gaarne per museum aangeven.
2. Hoeveel subsidie werd er in de jaren 2005-2008 verstrekt, tevens per bezoeker uitgesplitst in
betalende en niet betalende bezoekers? Gaarne per museum aangeven (hoeveel subsidie per
betalende en niet betalende bezoeker).
3. Kunt u per museum aangeven hoe de subsidie in de jaren 2005-2008 is opgebouwd? Gaarne per
museum aangeven over de jaren 2005-2008, uitgesplitst naar soort en in totaal.
4. Hoeveel subsidie is er gerelateerd aan het onderwerp “Limburgse kunst”? Gaarne per museum
aangeven over de jaren 2005-2008.
5. Hoeveel subsidie gaat op welke wijze er naar de overige Limburgse musea?
6. Antwoorden op bovenstaande vragen gaarne overzichtelijk in 1 spreadsheet weer te geven
waarbij voor ieder museum per subsidiesoort (totaal, exploitatie, huur, enz.) meerdere regels
worden gebruikt en de volgende kolommen (per museum en per jaar):
Ondergrens aantal bezoekers conform prestatiecontract;
Bovengrens aantal bezoekers conform prestatiecontract;
Gerealiseerde aantal betalende bezoekers per jaar;
Gerealiseerde aantal niet betalende bezoekers per jaar;
Gerealiseerde aantal totaal aantal bezoekers per jaar;
Hoeveelheid subsidie per (niet) betalende en totaal aantal bezoekers per jaar (ondergrens);
Hoeveelheid subsidie per (niet) betalende en totaal aantal bezoekers per jaar (bovengrens);
Hoeveelheid subsidie per (niet) betalende en totaal aantal bezoekers per jaar (gerealiseerde
aantal); aangevuld met een grafiek op basis van de gerealiseerde bezoekers (totaal).
7. Antwoorden op bovenstaande vragen op een aparte spreadsheet weer te geven, maar dan voor
de komende jaren, rekening houdend met de extra bedragen zoals genoemd in de sonderende
notitie;
8. Wat is de laatste stand van zaken c.q. planning om de museumcollecties van alle 3 de provinciale
musea veilig te stellen als onderdeel van het Limburgse erfgoed? Wanneer denkt u dit te hebben
afgerond?
Enkele aanvullende vragen m.b.t. het Bonnefantenmuseum staan op de volgende bladzijde.

De VVD heeft het signaal ontvangen dat de Cultuurgedeputeerde zo goed als akkoord is met aan-/
verbouw van het Bonnefantenmuseum. Derhalve de volgende vragen:
9. Is er een verzoek tot aan-/verbouw van het Bonnefantenmuseum bij de provincie ingediend? Zo ja,
wanneer?
10. Is het waar dat er een voorstel tot aan-/verbouw van het Bonnefantenmuseum in voorbereiding is?
11. Is GS op de hoogte van het (negatieve) advies van de visitatie commissie ten aanzien van de
uitbreiding van het museum met een zichtdepot op dit moment? Zo ja, onderschrijft GS het
standpunt van de visitatiecommissie? Zo nee, waarom niet? In hoeverre is dit strijdig met de
passage op blz. 9 van de sonderende notitie?
12. Heeft GS vertrouwen dat het Bonnefantenmuseum na vele jaren aandringen van de VVD, nu
bevestigd door de visitatiecommissie, de afstand tot de regio gaat verkleinen c.q. de regionale
binding gaat versterken? Zo ja, welke garanties heeft GS hiervoor (gekregen)? Zo nee, welke
stappen gaat GS nemen om de aanbevelingen van de visitatiecommissie af te dwingen?
13. Is GS het met de VVD eens dat het Bonnefantenmuseum eerst de aanbevelingen van de
visitatiecommissie moet implementeren alvorens tot extra verhoging van het budget over te gaan,
bijvoorbeeld als het gaat over het gevraagde zichtdepot?
Ter bevordering van de commissievergadering op 06/03/2009 verzoeken wij u deze vragen voor het
debat schriftelijke te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Erik Koppe, namens de VVD-fractie

