
 

Motie ex artikel 36 Reglement van Orde gemeenteraad van Heerenveen 

Van      : Roelof Offringa, PvdA 

Aan       : De voorzitter van de raad  
 

 

Naar aanleiding van agendapunt nr. : 4       

Onderwerp     : Extra middelen cultuurnota 

Raad in openbare vergadering   :  10 april 2017 

bijeen  d.d.  

 

 
Overwegende dat: 
 
• De raad in de startnotitie voor het cultuurbeleid als financiële randvoorwaarde heeft 

meegegeven dat de structurele bijdrage van de gemeente aan cultuur binnen de 
bestaande begroting moet passen;  

• Het Museum Heerenveen in de voorliggende nota wordt gevraagd een omslag te 
maken naar een eigentijdse, nieuwe vorm voor het vertellen van ‘Het verhaal van 
Heerenveen’, waarin naast de ontstaansgeschiedenis van Heerenveen de collectie van 
het Domela Nieuwenhuis Museum en de collectie met betrekking tot de adellijke en 
Oranjegeschiedenis de kern vormen;   

• De cultuurnota eveneens voorziet in een taakstelling voor het Museum Heerenveen;  
• Het bestuur van het Museum Heerenveen heeft aangegeven de gewenste verandering 

te kunnen bewerkstelligen voor het huidige budget van €165.000,-;  
• Andere partijen die betrokken zijn bij cultuur, zoals het Museum Belvédère, aangeven 

dat de gestelde financiële randvoorwaarde botst met de culturele 
doelstellingen/ambities;  

 
Spreekt uit:  
 
• Op basis van voortschrijdend inzicht de gestelde financiële randvoorwaarde te willen 

herzien en in het bijzonder bereid te zijn het budget voor het Museum Heerenveen op 
€165.000,- te willen handhaven, mits het museum met een goed plan komt;  

 
Draagt het college op: 

• Bij de V&P nota 2017 met een voorstel te komen om structureel €125.000,- extra 
beschikbaar te stellen voor uitvoering van de cultuurnota, zodat de subsidie voor het 
Museum Heerenveen bij een goed plan op €165.000,- gehandhaafd kan blijven, het 
Museum Belvédère €50.000,- kan krijgen en het Oranjewoudfestival €25.000,- en het 
resterende bedrag van €33.000,- te besteden aan amateurcultuur;  

Datum:  
Ondertekening(en), naam en partij:  
 

Deze motie is: □ Aangenomen  □ Verworpen  □ Ingetrokken 

 
Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________ 
 
Handtekening griffier: 


