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Geachte heer Van den Beucken, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1 
Klopt het dat er eerder melding is gemaakt en dat de vraag om meer subsidie zonder 
onderbouwing zou zijn afgewezen? 

Antwoord 
In juni 2019 heeft het museumbestuur voor het eerst zijn plannen en ambitie voor de 
toekomst bestuurlijk toegelicht. Dit inclusief een financiële meerjarenraming waarbij rekening 
werd gehouden met vertrek van de conservator en het ontstaan van huurkosten. Bestuurlijk 
is destijds reeds een voorbehoud gemaakt ten aanzien van verwachtingen voor een hogere 
bijdrage in 2020, mede gezien de bestaande door de raad vastgestelde financiële kaders. 
Vervolgens is in december een formeel verzoek om een verhoging van de subsidie 
afgewezen op basis van de huidige subsidieafspraken met het Missiemuseum Steyl. 

Vraag 2 
Is het college het eens met Eenlokaal dat niet alleen geïnvesteerd zou moeten worden in 
elementen van het museumkwartier in het centrum, maar ook daarbuiten? 

Antwoord 
Het museumkwartier beslaat een gebied in het stedelijk centrum waar een tweetal musea 
is gevestigd. De gemeente investeert ook buiten het stedelijk centrum. Investeringen worden 
niet alleen door de gemeente zelf gedaan, maar regelmatig ook samen met partners zoals 
de Provincie Limburg. 
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Vraag 3 
Is het college met ons van mening dat het Missiemuseum een prachtplek is voor de 
ontplooiing van vrijwilligers? 

Antwoord 
Ja, en dat geldt eveneens voor de zeer vele andere maatschappelijke organisaties en 
verenigingen waarvoor vrijwilligers actief zijn 

Vraag 4 
Is het college ook met ons van mening dat er expertise nodig blijft voor het onderhoud van 
het erfgoed dat in dit museum ondergebracht is? 

Antwoord 
Het is aan het bestuur van het Missiemuseum om zorg te dragen voor het inzetten van de 
daarvoor benodigde expertise en deskundigheid. 

Vraag 5 
Is het college bereid om op korte termijn het gesprek aan te gaan met het Missiemuseum om 
te gaan kijken voor een oplossing? 

Antwoord 
Wij zijn zeker in gesprek met het Missiemuseum. Er zijn op regelmatige basis ambtelijke en 
bestuurlijke gesprekken. 

Vraag 6 
Is het mogelijk om de oplossing te zoeken binnen het kader van de Herijking Subsidies die 
eraan zit te komen? Of anderszins? 

Antwoord 
De herijking van subsidies heeft als doel een transparant, eenduidig en objectief stelsel te 
ontwikkelen, zodat alle instellingen weten waar ze aan toe zijn. We zijn met het 
Missiemuseum en eventuele partners in het gebied in gesprek om te werken aan een 
structurele oplossing. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethoude 
de secretaris de burgemeester 
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