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Kadernotitie Museumbeleid 

 

 

 

 
Publiekssamenvatting 
Met de Kadernotitie museumbeleid 2017 zet de gemeente de ambitie en koers uit voor de musea in 

de gemeente Schagen. Doelstelling hierbij is: het ontwikkelen, behouden en uitdragen van het 

cultureel erfgoed van de gemeente, zodat meer inwoners en bezoekers zowel actief als passief 

daaraan kunnen deelnemen. Hierna maakt het college afspraken over de invulling met de musea en 

legt dit vast in een uitvoeringsprogramma. 

 

Gevraagde besluit 
De Kadernotitie museumbeleid 2017 gemeente Schagen vast te stellen. Hiermee legt u ook het 

ambitieniveau 1 vast, zodat de realisatie van deze ambitie verder kan worden gerealiseerd door het 

college. 

 

Aanleiding 
In de Meerjarenvisie 2014-2018 is als actie opgenomen: “Meehelpen lokale musea op de kaart te 

zetten.” 

 

In antwoord hierop is - in dialoog met het museale veld en de Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen 

(KCARS) de Kadernotitie museumbeleid 2017 opgesteld. Deze notitie is als bijlage bij dit raadsvoorstel 

gevoegd. 

 

Belang 
De gemeenteraad stelt, op voorstel van het college, nieuw beleid voor de gemeente vast. 

Met deze Kadernotitie stelt u het ambitieniveau voor het museumbeleid voor de gemeente Schagen 

vast. 

 

Centrale vraag 
Spreken wij ons - bij het vaststellen van het Kadernotitie museumbeleid 2017 - uit over het 

ambitieniveau en gaan wij concreet aan de slag? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De Kadernotitie museumbeleid 2017 biedt ruimte voor een samenhangend museumbestel dat er in 

voorziet dat het cultuurhistorische verhaal van Schagen en de daarbij behorende collecties goed 

bewaard blijven en ontsloten worden voor een breed publiek. 

 

Kader 
De ontwikkeling van een Notitie museumbeleid vloeit niet voort uit een wettelijke regeling. 

De gemeente Schagen is vrij om museumbeleid te ontwikkelen.  
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Argumentatie 

Een actueel museumbeleid draagt bij aan het behoud van de Schager cultuurhistorie. 

Deze wordt op dit moment node gemist. Bijgaande notitie schept het kader voor het museumbeleid, 

waarin twee ambitieniveaus aangegeven.  

 

U wordt voorgesteld uitvoering te geven aan ambitieniveau 1: het versterken van het museale veld, 

de samenwerking van de musea onderling en de relatie met de gemeente. 

Dit betekent dat de gemeente investeert in het versterken van relaties en samenwerking tussen de 

gemeente en het museale veld, en het museale veld onderling. De faciliterende en regisserende rol 

van de gemeente wordt hiermee vorm gegeven. Dit ambitieniveau biedt de mogelijkheid 

gezamenlijke projecten uit te voeren, waarmee de samenwerkende musea zich zichtbaar beter 

kunnen profileren en een breder publiek bereiken. Hierbij wordt gedacht aan het aanbieden van 

diverse arrangementen.  

Een jaarlijks budget voor (project)subsidies musea biedt de samenwerkende musea de mogelijkheid 

dit ambitieniveau waar te maken. Het samen organiseren van attractieve activiteiten, het uitbreiden 

van de samenwerking (het aantrekken van nieuwe partijen), ontwikkelen PR en promotiemateriaal 

musea, digitalisering en archivering van collectiestukken en het blijven ontwikkelen van de musea 

worden hieruit bekostigd. De 5 kernwaarden (collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve 

waarde, belevingswaarde en economische waarde) vormen de uitgangspunten voor het afwegen 

van bestaande en nieuwe initiatieven. Hiervoor worden nadere regels opgesteld in aansluiting op de 

subsidieverordening en nemen wij de uitvoering ter hand. De commissie samenleving wordt ter zake 

geïnformeerd. 

 

Bij ambitieniveau 2 – het versterken van het museale veld door gezamenlijke huisvesting van 

bestaande musea – is een andere rol voor de gemeente weggelegd. Hierbij zou worden ingezet op 

een betere en bredere huisvesting van de huidige musea, waarmee de toegankelijkheid, ruimten en 

bereikbaarheid verbeterd worden: de gemeente zou hierbij slechts investeerder zijn.  

 

Op grond van bovenstaande wordt geadviseerd ambitieniveau 1 te onderschrijven. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het ontwikkelde beleidskader is tot stand gekomen in dialoog met het museale veld. De Kunst- en 

Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) is eveneens intensief betrokken geweest bij de totstandkoming. 

Beide hebben aangegeven zich goed te kunnen vinden in het beleidskader en de aanbeveling om 

een budget projectsubsidies voor musea te introduceren. 

 

Financiële consequenties 

Op dit moment is voor het museumbeleid van de gemeente Schagen structureel afgerond € 65.000 

per jaar beschikbaar voor subsidie aan musea in Schagen. Het grootste gedeelte hiervan gaat op 

aan een bijdrage in de huisvestingskosten van deze musea. Een overzicht van de verdeling van de 

subsidie treft u aan in bijlage 1. 

 

Met de in dit raadsvoorstel opgenomen ambitie om tot harmonisatie en doorontwikkeling van het 

museumbeleid te komen is een extra bedrag van € 50.000 per jaar nodig. Hiervoor zijn in de 

meerjarenbegroting geen middelen beschikbaar. Dekking voor dit bedrag is gevonden in de extra 

middelen sociaal domein meicirculaire 2017. 

 

In het tegelijkertijd met dit raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming voorgelegde raadsvoorstel 

inzake de inzet van het overschot sociaal domein 2016 en de extra middelen meicirculaire 2017, kunt 

u zien dat wij het benodigde jaarlijkse bedrag van € 50.000 hiervoor hebben gereserveerd. Daarmee 

is de dekking voor het harmoniseren en door ontwikkelen van het museumbeleid sluitend. 

 

 

Communicatie van het besluit 
De KCARS en de musea worden (schriftelijk) in kennis gesteld van uw besluit. 

 

Realisatie van het besluit 
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Wij gaan in samenwerking met de musea en KCARS het ambitieniveau dat u door middel van deze 

notitie heeft vastgesteld concreet vertalen in voorstellen. Afhankelijk van het ambitieniveau wordt 

een (tijds)planning gemaakt over de vervolgstappen. 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Kadernotitie museumbeleid. 


