Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:
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Behoud historisch (cultureel) erfgoed
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Programmabegroting 2021-2024 - Programmapunt 8.2.1 Cultureel erfgoed
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
1.

2.

Uiterlijk in het 1e halfjaar2021 te komen met het Beleidskader historisch erfgoed dat in gemeentelijk
bezit is en uiterlijk in het 2e halfjaar 2021 een lijst aan de Raad wordt voorgelegd met te verkopen
vastgoed
en
vooruitlopend daarop De Kazerne in Muiden en het voormalige Stadhuis in Naarden te plaatsen op de
vastgoedlijst A behorende bij de Raadsmededeling 1140678 ( het te behouden vastgoed),

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat,
1. Begin 2018 het Strategisch accommodatie beleidsplan door de Raad is vastgesteld;
2. Bij raadsmededeling 1140678 d.d. 9-1-2019 twee lijsten (A en B) met vastgoed aan de Raad bekend is gemaakt;
3. In de Programmabegroting 2021-2024 onder punt 8.2.1 is opgenomen dat er een beleidskader wordt opgesteld
m.b.t. het historisch erfgoed dat in gemeentelijk bezit is.
4. De Raad en het College, bij vaststelling van het Coalitieakkoord en het College uitvoeringprogramma, zich tot
doel heeft gesteld om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben ten behoeve van
maatschappelijke taken;
5. Het college een lijst zou opstellen van het te verkopen vastgoed met bijbehorende planning en dit aan de Raad
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
6. Deze lijst met te verkopen vastgoed tot op heden er nog niet is.
Voorts overwegende dat,
7. In veel van dit historisch erfgoed maatschappelijk en culturele activiteiten plaatsvinden;
8. Bij gebruikers van dit historisch erfgoed er nog steeds zorgen zijn of zij hun maatschappelijke of culturele
activiteiten blijvend kunnen voortzetten;
9. Veel van deze activiteiten door vrijwilligers worden verricht waarbij motivatie en inzet zeer belangrijk zijn;
10. Door onzekerheid over het toekomstbestendig kunnen blijven gebruiken van dit erfgoed en het
maatschappelijk en/of cultureel gebruik ervan blijven er zorgen bij deze vrijwilligers;
11. De Kazerne in Muiden en het voormalige stadhuis in Naarden in het bijzonder gemeentelijk erfgoed is met een
groot historische waarde om dat te behouden voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

