Motie
Onderwerp motie:

Toekomstperspectief Stichting Goois Erfgoed (SGE)

Vergaderdatum:

12 juli 2017

Agendapunt (nr en naam):

8.1a

Perspectiefnota 2018

Status:
ingetrokken
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Verzoekt het college:
Voor 1 december definitief duidelijk te maken hoe het college aankijkt tegen SGE en daarbij in het bijzonder in te gaan op:
1. De actuele stand van de SGE;
2. Hoe de ambities van de SGE - verwerving vastgoed zonder middelen - zich verhouden tot de ambities van de gemeente Gooise
Meren om vastgoed op een financieel verantwoorde wijze af te stoten;
3. Wat het College wil bereiken met de SGE tegen de achtergrond van de positieve ontwikkeling van de NMo/SMB;
4. De invloed die de SGE kan hebben als er monumenten in zouden zijn ondergebracht tov de directe invloed vanuit gemeenten,
ook in relatie tot hoe de financiering van beheer en onderhoud moet worden geregeld;
5. Hoe de gemeente Gooise Meren (beter) grip houdt op beleid tav onderhoud, beheer en exploitatie van monumenten die in het
bezit van de SGE zouden zijn, tov de situatie dat die via de gemeente Gooise Meren zouden zijn overgedragen aan de NMo;
6. De kosten en inspanningen die nu met de SGE zijn gemoeid, ook in termen van ambtelijke belasting, eventuele vergoedingen;
7. De governance van de SGE en de wenselijkheid van twee wethouders van Gooise Meren, als enige leden van de RvT;
8. Een concreet lijstje van monumenten die in aanmerking zouden komen voor de SGE
En gaat over tot de orde van de dag
1
Toelichting
Overwegende dat:
1. De Minister besloot tot de oprichting van een Nationale Monumentenorganisatie (NMo) om de samenwerking van
monument-beherende organisaties te versterken, kennis en deskundigheid te bundelen en te bevorderen, goed beheer
te bevorderen van monumenten, en als opvang te dienen voor monumenten die worden af gestoten;
2. Het daarmee in de bedoeling lag dat de Vestingwerken van Naarden overgedragen zouden worden aan de NMo;
3. Het bestuur van de voormalige gemeente Naarden onvoldoende vertrouwen had in de op- en/of inrichting van de NMo en
uitvoeringsorganisatie SMB (motie 15 oktober 2015), en eind 2015 besloot de ‘eigen’ Stichting Goois Erfgoed op te richten
tbv behoud, onderhoud, beheer en exploitatie van monumenten;
4. Het bestuur van de voormalige gemeente Naarden geen gehoor vond bij het Rijk en overging tot juridische stappen tegen
het besluit van de Minister om overdracht van de Vestingwerken aan het NMo te voorkomen;
5. De Rechter de Minister in het gelijk stelde, waarmee de Vestingwerken alsnog werden overgedragen aan de NMo als
onderdeel van een lijst van – aanvankelijk - 31 monumenten;
6. De beantwoording van vragen over de SGE, in het bijzonder naar de voortgang, het doel van de stichting in relatie tot de
activiteiten van NMo/SMB (d.d. 15/12/2016, VVD), en overige vragen d.d. 25/01/2016 (PvdA), 27/01/2016 (50Plus),
13/07/2016 (PvdA) en 21/02/2017 (fractie Kruijt) vooralsnog geen helder beeld heeft opgeleverd ;
7. Uit die beantwoording de meerwaarde van een intermediaire rol van de SGE naar NMo/SMB c.q. de daadwerkelijke
invloed van de SGE tov van de invloed van gemeenten, ook in relatie tot de financiering, niet duidelijk is geworden;
8. De NMo geen klachten bekend zijn en overigens het contact met gemeenten goed verloopt;
9. De NMo zich sinds de oprichting mag verheugen in een toeloop met als voornaamste de toetreding van Staatsbosbeheer
(13/7/2016) en de Provinciale Landschappen (6/12/2016) met liefst 870 monumenten, waaruit enig vertrouwen spreekt;
10. Afgevraagd kan worden of en in hoeverre nog toegevoegde waarde is te verwachten van de SGE als middel voor de
bescherming van specifiek Goois historisch erfgoed, zoals oorspronkelijk bedoeld in het coalitieakkoord d.d. eind 2015;
11. Het College recent heeft aangegeven een eventueel vervolg af te willen laten hangen van de algemene inventarisatie van
gemeentelijk vastgoed (verwacht: september 2017); terwijl het College aangaf dat de lijst – intern - al beschikbaar is;
12. De governance bestaat uit een driekoppig bestuur onder voorzitterschap van een voormalig wethouder uit Naarden
en een Raad van Toezicht die bestaat uit twee wethouders van Gooise Meren (en voormalig wethouders van Naarden);
13. In 2017 naar schatting EUR 85.000 ten laste van de begroting zou zijn gekomen, te weten EUR 50.000 ivm de onder 4
genoemde juridische acties en EUR 35.000 ivm ‘regionaal cultuurbeleid’ en ‘onderzoek naar gem. historisch vastgoed’;
14. In de beantwoording van vragen (13/07/2016, PvdA) wordt gesproken van kosten ivm de SGE van EUR 118.000, waarvan
EUR 10.709 (oprichtingskosten) ten laste werd gebracht van de fusiekosten;
15. De SGE geen fondsen heeft en – naar alle waarschijnlijkheid - verwacht wordt monumenten om niet te verwerven.
Hugo Bellaart, VVD; Maarten Balzar, D66

