
 

 

 

 

 

Amendement  

Museum Vlaardingen 

De raad van de gemeente van Vlaardingen in vergadering bijeen d.d. 19 

december 2018, behandelend het raadbesluit Museum 

Vlaardingen(registratienummer 1690978) 

Constaterende 

- Dat er naast de vastgestelde jaarlijkse subsidie en een extra subsidie 

aanvraag is gedaan door het Museum Vlaardingen voor 2019 en een 

aankondiging voor een extra subsidie aanvraag voor 2020; 

- Dat het Museum Vlaardingen deze aanvraag heeft gedaan naar 

aanleiding van de opdracht vanuit de gemeenteraad om te komen 

tot een nieuw bedrijfsplan; 

Overwegende 

- Dat de gemeenteraad van Vlaardingen van mening is dat het Museum 

Vlaardingen een meerwaarde voor de stad heeft en het wenselijk is het 

museum te behouden; 

- Dat het Museum Vlaardingen al één van de vier grote subsidie 

ontvangers is binnen het domein Kunst en Cultuur en het hierdoor 

wenselijk is een vinger aan de pols te houden; 

- Dat in de bijlage van het raadsvoorstel een aantal voorwaarden 

beschreven staan waaraan voldaan moet worden; 

Besluit 

Aan het raadsbesluit toe te voegen; 

1. Een subsidie van € 75.000 toe te kennen aan Stichting Museum 

Vlaardingen om een start te maken met de uitvoer van het nieuwe 

bedrijfsplan.  

 

2. De volgende subsidievoorwaarden van toepassing te laten zijn; 

 



-De  stichting voert  het bedrijfsplan  uit aan  de hand  van  de 

(herziene)  planning  en  begroting ingediend  op 8 november  2018.  

- De  stichting geeft  de gemeenteraad  inzicht in de geboekte  

resultaten  van  de  uitvoering  van het bedrijfsplan  door  (naast de  

verantwoording  zoals beschreven  in de  Algemene 

Subsidieverordening  Vlaardingen  2011)  aan  te leveren:  

a.  voor  1 april  een  prognose  van  de  resultaten  van  het  1ste half 

jaar  2019; b.  voor  1 oktober  een  overzicht  van  de  resultaten  van  

het  1ste half jaar  2019  en een prognose  van  het 2de half  jaar  2019, 

 

-De  stichting overlegt  daarbij  concrete  bewijzen  die inzicht geven  in 

daadwerkelijk gerealiseerde:  

a.  samenwerking(en)  met Vlaardingse    

i.  culturele  instellingen,    

ii.  organisatoren  van  evenementen,    

iii.  erfgoedpartners,    

i v.  ondernemingen,    

v.   Maatschappelijke  Kring  Vlaardingen,  

vi.  Industriële  Kring  Vlaardingen; 

b.  geworven  derdengelden  van  fondsen,  donateurs,  sponsors  en 

subsidiegevers; c.  vliegwielactiviteiten,  waaronder i.  de  vernieuwing  

en  actualisering  van  de (semi-)vaste  tentoonstelling, ii.  de  

vernieuwing  en  uitbreiding  van  educatieve  lesprogramma  

basisscholen,iii.  de  ontwikkeling  van  de  museumorganisatie. 
  

3. De dekking van bovengenoemd bedrag te onttrekken uit de 

algemene reserve.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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