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Agendapunt : 6. 
Voorstelnummer : 05-028 
Raadsvergadering : 12 mei 2011 
Naam opsteller : Astrid van Mierlo 
Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp 
 
Onderwerp: Opheffing museumcommissie Sterkenhuis 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  1. Akkoord te gaan met het opheffen van de museumcommissie Sterkenhuis 
met terugwerkende kracht op 1 januari 2011, en de doelstellingen en 
werkzaamheden van deze commissie met ingang van die datum over te 
dragen aan Stichting Nieuw Kranenburg. 

2. Akkoord te gaan met het organiseren van een passend afscheid voor de 
leden en oud-leden van de museumcommissie als dank voor hun 
jarenlange inzet voor het cultureel erfgoed van Bergen, en de kosten 
hiervan te dekken vanuit de post Kunstbeleid. 

 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De museumcommissie Sterkenhuis werd in 1928 bij raadsbesluit ingesteld met het doel  de 
verzameling van het gemeentemuseum Het Sterkenhuis te beheren. 
Afgelopen jaren werd vanuit de gemeente de behoefte uitgesproken om Het Sterkenhuis om te 
vormen tot een zelfstandige stichting. Uiteindelijk is met het ondertekenen van de 
intentieovereenkomst van 3 oktober 2006 gekozen voor aansluiting bij Nieuw Kranenburg.  
Per 1 januari jl. is vooruitlopend op het overdragen van de werkzaamheden de subsidie van het 
Sterkenhuis overgegaan naar Nieuw Kranenburg. 
 
In het collegevoorstel van 29 maart 2011 en raadsvoorstel van 12 mei 2011 is voorgesteld om de 
gemeentelijke collectie van het Sterkenhuis in beheer te geven aan de collectiestichting van Nieuw 
Kranenburg. Hiermee wordt de museumcommissie overbodig.  
Alle taken en verantwoordelijkheden van de museumcommissie vallen vanaf het moment van 
overdragen van de collectie in beheer bij Nieuw Kranenburg onder Nieuw Kranenburg. 
Voorgesteld wordt om over te gaan tot opheffing van de museumcommissie. De 
museumcommissie heeft haar akkoord gegeven aan dit voorstel. 
 
De museumcommissie bestaat uit vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor het goede 
beheer van het cultureel erfgoed van de gemeente Bergen.  
Het voorstel is om het opheffen van deze commissie niet zonder dank aan deze vrijwilligers voorbij 
te laten gaan en in samenspraak met de directie van Nieuw Kranenburg een passend afscheid te 
verzorgen. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Uw raad stemt in met het voorleggen aan de raad om de museumcommissie van het Sterkenhuis 
op te heffen en vanaf dat moment alle taken en verantwoordelijkheden van deze commissie over 
te dragen aan Nieuw Kranenburg. 

Dit sluit aan bij het overdragen van het beheer van de collectie van het Sterkenhuis aan de 
collectiestichting van Nieuw Kranenburg. 
Daarnaast besluit  uw raad tot het organiseren van een passend afscheid van de leden en oud-
leden van de museumcommissie. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Raadbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Mevrouw S. Jelgersma – voorzitter van de museumcommissie Sterkenhuis 
Mevrouw N. Jongejans – secretaris van de museumcommissie Sterkenhuis 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nvt 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Indien de raad positief besluit zal de museumcommissie per datum van besluit worden opgeheven. 
Vervolgens zal in overleg met de voorzitter van de museumcommissie een passend afscheid 
worden georganiseerd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het Sterkenhuis ontvangt jaarlijks 10.000 euro subsidie. Deze subsidie is per 1 januari 2011 
overgeheveld naar Nieuw Kranenburg met de opdracht de taken en verantwoordelijkheden van de 
museumcommissie over te nemen. 
Er zijn geen middelen gemoeid met het opheffen van de museumcommissie. 
Kosten van het afscheid met een maximum van 1000 euro kunnen worden gedekt vanuit de post 
Kunstbeleid fcl 65400100. (representatie- en vergaderkosten) 
 
8.   Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Het opheffen van de museumcommissie is een logisch gevolg van het overdragen van de collectie 
van het Sterkenhuis aan de collectiestichting van Nieuw Kranenburg. Daarnaast is het opheffen 
van de museumcommissie een raadsbevoegdheid. 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Afschrift oprichtingsakte museumcommissie Sterkenhuis 
 
 
 
 
Bergen, 29 maart 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


