
PLAN extra budget MuZEEum 
 
 
 
 
 

1. Personeel 
 
Op grond van het rapport van SCEZ kan worden vastgesteld dat het beheer van de 
gemeentelijke collectie (historisch) op een verantwoorde wijze en binnen de normen die 
gelden om opgenomen te blijven in het Museumregister kan worden uitgevoerd met 1.2 
formatieplaats (totaal € 99.000).  
 
Een verantwoord beheren en bewaren van de collectie is de basis. Hiermee wordt ook 
voldaan aan de Erfgoedwet. Het vervolgens toegankelijk maken van de collectie voor het 
publiek kan echter op een zeer minimale wijze plaatsvinden. De mogelijkheid om het publiek 
kennis te laten maken met de collectie kan beperkt blijven tot het openstellen van de ruimte 
waar de betreffende objecten staan of liggen (het SCEZ-niveau). Dit is berekend op 1.2 fte. 
 
In het kader van de cultuurbezuinigingen is het op dat niveau uitvoering geven van de 
beheerstaak het uitgangspunt geweest. Om echter te waarborgen dat de collectie in een 
setting komt om te kunnen exposeren is het noodzakelijk de personele inzet te verhogen en 
budget hiervoor  te verruimen.  
 
Hoe ver men wil gaan in het op een aantrekkelijke manier  presentabel maken van de 
collectie voor het publiek is afhankelijk van het museale beleid dat men voor ogen heeft. We 
hebben het dan over het museaal maken van de collectie en dat wordt vorm gegeven door 
het MuZEEum. De gemeente wil de aantrekkelijkheid van de stad bevorderen, zowel op 
toeristisch als economisch gebied. Daarom moet de gemeentelijke collectie niet alleen 
beheerd en bewaard worden, maar ook meer dan toegankelijk zijn voor het publiek. Het 
publiek moet op een attractieve wijze  kunnen kennismaken met de collectie in een museale 
context (exposeren). Hierbij  inbegrepen het digitaliseren van de collectie. Dit stijgt boven het 
hierboven aangegeven SCEZ-niveau uit en betekent dan ook dat de hiermee gepaard 
gaande werkzaamheden een extra personele inzet met circa 0.4 fte vragen. 
 
Op grond hiervan wordt voorgesteld dat de gemeente structureel hierin bijdraagt  door de 
personeelskosten voor het gemeentelijke collectiebeheer (historisch) ad € 99.000 te 
verhogen met 30% en te bepalen op afgerond € 130.000,--.   
 
 

2. Toerekening huisvestingslasten van panden Nieuwendijk  
 
Voorgesteld wordt een deel van de huisvestingslasten, te weten huur ( € 60.000) en energie  
( € 40.000) voor een gedeelte toe te rekenen aan de kosten die verband houden met het 
gemeentelijk collectiebeheer (inclusief moderne kunst). Dit  betekent, dat er voor deze taak 
naast personeels/overige kosten, ook huisvestingskosten moeten worden gemaakt. Voor het 
MuZEEum is huur/energie  een jaarlijkse kostenpost van totaal  €100.000. Verdeling: zie 
boven.   
 
In overleg met het MuZEEum is nagegaan hoeveel oppervlakte binnen de panden aan de 
Nieuwendijk is toe rekenen aan het beheer van de gemeentelijke collecties.  
 
Van de totale oppervlakte van 2.025 m komt hiervoor 1.380 m (= 65% van de totale ruimte) 
in aanmerking voor de taken die voortvloeien uit het beheer van de gemeentelijke collecties. 
Objecten uit de collectie worden niet alleen opgeslagen, maar ook voor een belangrijk deel  



gepresenteerd, tentoongesteld. Voor de activiteiten opslag, beheer/registratie en presentatie 
komen dan ook meerdere ruimten (inclusief de zogenaamde Pakhuizen en de Tobagozaal) 
voor de toerekening in aanmerking. Zie voor de verdere uitwerking: de bijlage. Aangezien de 
presentatie c.q. het tonen van de gemeentelijke collectie bevorderend is voor het aantrekken 
van toeristen en dus ook voor de economie van de stad, is ook die activiteit meegenomen in 
de toerekening. Wij stellen dan ook voor om 65% van de ruimten toe te rekenen aan het 
gemeentelijke collectiebeheer. Dit betekent een bedrag van € 65.000. 
 
 

3. Collectie moderne beeldende kunst 
 
Het MuZEEum is bereid de collectie moderne beeldende kunst in beheer te nemen. Die is nu 
nog  ondergebracht bij de Stichting Cultuurwerf, maar die moet dit afstoten, vanwege de 
beëindiging van de subsidies. De berekening van de kosten is analoog aan de SCEZ-
berekening voor de gemeentelijke museale collectie (sober en doelmatig). Uitgaande van 
totaal 400 objecten zijn de kosten hiervoor € 4.600 (400 x 11,46). Hierin zijn personeels- en 
huisvestingslasten begrepen. Ook hier hechten wij eraan, dat de collectie onderdeel wordt 
van de museale context en dat het publiek kennis kan maken met de hedendaagse kunst  
die vaak ook met Vlissingen is verbonden. Het op een actieve wijze publiek maken 
(exposeren) van die collectie heeft vanuit toeristisch/economisch oogpunt gezien een 
toegevoegde waarde voor de  aantrekkelijkheid van de stad. Op grond hiervan stellen wij 
voor hierin structureel bij te dragen door de basiskosten voor het beheer van de moderne 
kunst ad  € 4.600 te verhogen met 30% en te bepalen op afgerond € 6.000  (personeel € 
3.000 en materieel € 3.000). 
 
 

4. Historisch erfgoed  
 
Het is voor de toeristische aantrekkelijkheid van de stad van belang dat het historisch 
erfgoed (Oranjemolen, Oostbeer en Kazematten) inhoudelijke/museale functies behoudt c.q. 
krijgt. Voor Oranjemolen en de Kazematten is dit reeds het geval, voor de Oostbeer is dit nog 
niet ingevuld. Het is belangrijk dat het erfgoed wordt onderhouden in bouwtechnische zin 
(verantwoordelijkheid van gemeente als het gaat om Oostbeer en Oranjemolen en 
Waterschap voor wat betreft de Kazematten), maar ook dat er vanuit die locaties 
programma’s en inhoudelijke activiteiten worden ontwikkeld. Hierdoor wordt er als het ware 
een “ziel” in de locaties gelegd waardoor dit historisch erfgoed  voor inwoner en de  toerist 
aantrekkelijk blijft om te bezoeken. Zonder een inhoudelijk verhaal, blijft het dood erfgoed en 
treedt er waardevermindering op. De historische objecten staan er dan wel en worden 
technisch gezien ook onderhouden, maar publiek gaat hier echter aan voorbij, indien er niets 
in die ruimten gebeurt die de belangstelling trekt van de mensen. De gemeente dient er van 
verzekerd te zijn, dat er structureel een inhoudelijk beheerder schap wordt uitgeoefend. Het 
MuZEEum wordt in staat geacht de thematische invullingen te verzorgen, op tijd te 
vernieuwen, aan te passen en op die wijze de locaties blijvend aantrekkelijk te houden. 
 
Teneinde die functie goed en adequaat te kunnen laten uitoefenen wordt voorgesteld  
hiervoor aan het MuZEEum een jaarlijkse bijdrage van maximaal € 20.000 beschikbaar te 
stellen.   
 
 

5. Verbetering depots;  éénmalige investering  € 25.000. 
 
In het SCEZ-rapport wordt opgemerkt,  dat de depotsituatie te wensen overlaat. 
De depots zijn over het algemeen slecht toegankelijk, onoverzichtelijk en te vol. Er is 
daardoor een verhoogd risico op beschadiging. In veel gevallen voldoet.de wijze waarop de 
objecten zijn opgeborgen niet om ze te beschermen tegen fysieke schade etc. Ook voor het 



proces om de collectie te beheren en te registreren is de slechte depot-situatie niet 
bevorderlijk. 
 
In verband hiermee heeft het MuZEEum een overzicht gemaakt van benodigde investeringen 
om de depot-situatie te verbeteren. Men wenst over te gaan tot aanschaf van nieuwe rekken 
kasten, verpakkingsmateriaal  en het verhuizen van objecten. De totale hiermee gepaard 
gaande kosten worden geraamd op € 35.800 
 
Het is van belang dat de depots een kwalitatieve verbetering ondergaan, gelet ook op een 
goede voortgang van het beheer en de registratie van de gemeentelijke collecties. Ook is 
sprake van vergroting van het volume, vanwege het in beheer geven van de kerncollectie 
beeldende kunst aan het MuZEEum. 
Voorgesteld wordt om de éénmalige bijdrage van de gemeente voor de verbetering van de 
depots te bepalen op € 25.000. Dit is €10.800,-- minder dan verzocht, omdat voor interne 
verhuisactiviteiten ons inziens een beroep kan worden gedaan op het  eigen 
personeel/vrijwilligers. 
 
 

6. Wegwerken achterstanden beheer gemeentelijke collectie (historisch) 
 
Het onderzoek heeft ook aangetoond, dat er sprake is van een achterstand in de 
werkzaamheden. Met name op het gebied van collectieregistratie en dergelijke loopt men 
achter. Het SCEZ merkt hierbij op, dat hierdoor het MuZEEum momenteel niet meer aan alle 
basisnormen van de Museumnorm voldoet. Het SCEZ heeft uitgerekend hoeveel personele 
inzet er nodig is om te bereiken dat de achterstanden tot het verleden behoren.   
 
Op basis van het rapport van het SCEZ heeft het college reeds op 5-12-2017 besloten 
éénmalig €  60.000  extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. Met twee vrijwilligers uit het 
huidige collectieteam (0,5 fte) en een deskundige externe projectmedewerker (0,4 fte schaal 
7) is het volgens het SCEZ haalbaar om de achterstanden binnen een periode van twee jaar 
in te lopen. Voor dit project worden de kosten voor een periode van twee jaar geschat op  
totaal  € 60.000. Hierbij zijn mede begrepen een gedeelte reële overhead, kantoorkosten en 
verdere uitvoeringskosten.  
 
 

7. Onderhoud gebouw 
 
Aan de hand van de onderhoudsprogramma’s zal jaarlijks in overleg met het MuZEEum 
worden nagegaan welke investeringen vanuit de onderhoudsbudgetten voor het gebouw 
kunnen worden gedaan, gericht op besparingen met betrekking tot beheers- en 
energielasten. Ook zal er intensiever worden nagegaan welke subsidiemogelijkheden er zijn 
om duurzame maatregelen in het gebouw te kunnen treffen. 
 

8. Onderzoek naar dienstverleningsovereenkomst i.p.v. subsidie 
 
Het MuZEEum wordt momenteel gesubsidieerd. Het is de vraag of de financiele 
ondersteuning vanuit de gemeente nog op deze basis dient plaats te blijven vinden. Uit het 
bovenstaande wordt duidelijk zichtbaar, wat er van het MuZEEum op het gebied van 
gemeentelijk collectiebeheer en inhoudelijk beheerdersschap van het historisch erfgoed 
wordt verlangd. De prestaties zullen ook duidelijk worden benoemd. Nader onderzoek dient 
plaats te vinden of de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) hier meer voor in aanmerking 
komt dan de totnutoe gebruikelijke subsidieverlening. Voordeel van een DVO t.o.v. 
subsidieverlening is dan dat je als opdrachtgever (gemeente Vlissingen) heldere afspraken 
maakt  en je hebt meer zeggenschap over de invulling van de prestaties en onder welke 



voorwaarden je als opdrachtgever bereid bent één en ander te betalen. Ook de 
opdrachtnemer weet dan  precies waar hij aan toe is en wat er van hem wordt verlangd.  
 
Dit geldt dan voor alle gebieden waarvoor prestaties, worden verlangd, te weten: 

- beheer van de gemeentelijke historische collectie 
- beheer van de kerncollectie moderne kunst 
- publiek maken van beide collecties  
- inhoudelijk beheerdersschap historisch erfgoed 

Er kunnen hiervoor ook afzonderlijke DVO’s worden opgesteld. 
 
Het zal verder onderzocht worden of bovenstaande taken in één DVO kunnen worden 
ondergebracht of dat het verstandiger is voor elk van de taken een DVO af te sluiten 
Bijkomend voordeel is dat voor het MuZEEum de accountantskosten aanmerkelijk kunnen 
worden teruggebracht. Bij een DVO is men verzekerd  van een langere  budgetverstrekking 
dan bij de subsidieverlening het geval is. Dit  vergroot  de bedrijfszekerheid/continuiteit voor 
het MuZEEum. 
 
 

9. Extra subsidie 2018 
 
De subsidie voor het jaar 2018 wordt met € 8.000 verhoogd.  
Omdat de voor het MuZEEum nieuwe  taak voor het beheer van de moderne kunst reeds 
medio maart/april van dit jaar overgaat naar het MuZEEum wordt voorgesteld het hiervoor 
bestemde bedrag ad €  6.000 beschikbaar te stellen en aan de subsidie voor het jaar 2018 
toe te voegen. De voor MuZEEum nieuw taak beheerdersschap voor de Oostbeer een 
bedrag van € 2.000 toe te voegen. De Oostbeer betreft voor het MuZEEum een geheel 
nieuwe taak, dit in tegenstelkling tot Kazematten en Oranjemolen waar het MuZEEum reeds 
activiteiten uitvoert. 
 
 
 

10. Totaal  bijdrage gemeente aan het MuZEEum  
 
Structureel 
 
Personeelskosten                                                130.000 
Toerekening huisvestingslasten                            65.000 
Beheer collectie beeldende kunst                           6.000 
Inhoudelijk beheer historisch erfgoed                   20.000 
-------------------------------------------------------------------------- 
                                                                              221.000  vanaf 2019 
 
Het subsidiebedrag bedraagt € 161.000 
Structurele verhoging =  € 60.000 
 
Eénmalige tegemoetkoming verbetering depots                   € 25.000 
Eénmalige verhoging van de subsidie in het jaar 2018             8.000 
i.v.m. met voor het MuZEEum nieuwe taken 
 
 
  
 
 
 

 



 


