Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1990555
De heer mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder
Zienswijze begrotingswijziging Regio in verband met financiering
Regioconservator

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Kennisnemen van de voorgenomen begrotingswijziging van de Regio en de achtergronden
hiervan
2. Geen zienswijze indienen
2. Inleiding
De Regio Gooi en Vechtstreek is namens de gemeenten in deze regio verantwoordelijk voor het
programma Cultuur en Recreatie, dat is gericht op het versterken van de culturele en recreatieve
positie van gemeenten. Door de uitvoering van het programma zijn drie instanties
verantwoordelijk die onder de Regio ressorteren: Toerisme Gooi en Vecht, het routebureau en de
Regioconservator. De Regioconservator is onderwerp van de begrotingswijziging.
3. Beoogd effect
Het kenbaar maken van wensen en bedenkingen bij het Algemeen Bestuur van de Regio ten
aanzien van de voorgenomen begrotingswijzing ten behoeve van de financiering van de
Regioconservator.
4. Argumenten en onderbouwing
Het regionaal portefeuillehoudersoverleg CERT heeft op 19 juni 2020 besloten om incidenteel
gemeentelijke middelen ter beschikking te stellen voor de Regioconservator. De keuze om de
Regioconservator structureel een taak te geven in het cultuurlandschap willen de
portefeuillehouders in 2021 maken.
De Regioconservator is in de periode 2017 - 2019 deels gefinancierd met behulp van een subsidie
van het Mondriaanfonds. De taak van de Regioconservator bestaat uit het versterken van de
banden tussen musea en erfgoedinstelling om zo samenwerking te bevorderen, expertise te
vergroten en bezoekersaantallen te vergroten. De musea en instellingen zijn blij met het werk van
de Regioconservator en hebben er bij gemeenten op aangedrongen de functie structureel te
maken. De financiële situatie bij gemeenten maken het niet mogelijk om dit besluit nu al te nemen.
Daarom is gekozen voor incidentele financiering en zoals al gezegd, het later nemen van nemen
van het besluit over structurele financiering. Het besluit van de portefeuillehouders betekent dat
de Regioconservator haar werk in 2021 in ieder geval kan voortzetten.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Als het portefeuillehoudersoverleg in 2021 een besluit neemt over structurele bekostiging van de
Regioconservator dan wordt daarbij ook gekeken naar het erfgoedfestival. Vanwege de
Coronacrisis worden hier geen extra middelen begroot. De Regioconservator organiseert dit
festival.
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De musea en erfgoedinstellingen zijn blij met de ondersteuning die de Regioconservator biedt en
geven aan hierdoor beter samen te werken en te kunnen beschikken over meer expertise. De
Regioconservator heeft ook een belangrijke rol in het verwerven van fondsen, waardoor er sprake
is van een terugverdieneffect.
De voorgestelde begrotingswijziging is onderdeel van het voortgangsverslag. Deze is ter
informatie als bijlage aan het voorstel toegevoegd.
6. Duurzaamheid
Duurzaamheid betreft ook duurzame samenwerkingsverbanden. De Regioconservator heeft een
positief effect op samenwerkingsrelaties.
7. Financiële onderbouwing
De kosten voor de Regio-conservator bedragen jaarlijks € 110.000. De extra kosten voor de
Regiogemeenten zijn in 2020 € 60.000 en in 2021 € 40.000, wat voor Gooise neerkomt op
respectievelijk € 10.446 (2020) en € 9.054 (2021). De Regio draagt de overige kosten. Dekking
hiervoor wordt gevonden in het met 50 % terugbrengen van coördinatietaken van de Regio op dit
vlak.
8. Communicatie en participatie
De Regio communiceert via informatiebrieven aan Raden over ontwikkelingen in het beleid en de
uitvoering hun taken.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De Regio verzoekt uw Raad uiterlijk 4 december een zienswijze op de begrotingswijziging kenbaar
te maken. Voor Gooise Meren is dit niet haalbaar. Aan de Regio is gevraagd deze deadline op te
schuiven tot 10 december, zodat de Raad van Gooise Meren op 9 december een besluit kan nemen.
De Regio is akkoord. Op 17 december besluit het Algemeen Bestuur van de Regio over deze
begrotingswijziging. Daarbij worden de zienswijzen van de Raden in de regio Gooi en Vechtstreek
betrokken.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Bijlage(n)
1. aanbiedingsbrief
2. voortgangsverslag
3. begrotingswijziging
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Zienswijze begrotingswijziging Regio in verband met financiering
Regioconservator ’ met zaaknummer 1990555 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1. Kennisnemen van de voorgenomen begrotingswijziging van de Regio en de achtergronden hiervan
2. Geen zienswijze indienen
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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