
Motie 2021.31 Dijkstra gelijksoortige monniken, 

gelijksoortige kappen 

Motie: Ingediend door de fractie van de PvdA (Koos Dijkstra)

Raadsvergadering d.d. 9 november 2021

Agendapunt: 6 Begroting 2022

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op 9 november 2021

Constaterende dat:

- De gemeente Tynaarlo vijf Rijksmonumenten/musea heeft met een duidelijke 
maatschappelijke en economische functie;

- Inwoners er sociale binding vinden en een zinvolle en leuke vrijetijdbesteding, wat 
voor hen vanzelfsprekend in positieve zin doorwerkt in hun welbevinden;

- Toeristen/recreanten Tynaarlo een meer aantrekkelijke bestemming vinden;
- Het daarom niet verwonderlijk is dat het college vrijwilligersorganisaties en culturele 

ondernemers wil ondersteunen met subsidies;
- De vijf monumenten/musea vanuit dit perspectief in hoge mate vergelijkbaar zijn;
- Ze verschillend zijn in de mate waarin de gemeente financieel bijdraagt.

Eigenaar In dienst Vrijwilligers   Bezoekers Subsidie 
Museum de buitenplaats stichting 6 fte 100        16.500     50.000 
Museum de Wachter stichting 0 fte 180         10.000                0 
Klompenmuseum stichting 0 fte 60             3.000                 0 
Molen de Zwaluw gemeente 0 fte 5             2.500      15.000*
en de Boezemvriend gemeente 0 fte 5                    ??    15.000* 

*Begroting cultureel erfgoed € 120.00 (2 molens en twee kerktorens)

Overwegende dat:
- Het voor museum de Wachter en het Klompenmuseum, gezien het maatschappelijk en 

economisch belang, ook een gemeentelijke subsidie op zijn plaats zou zijn van elk € 5.000 
per jaar; 

- De musea hiermee bijvoorbeeld hun publieksfuncties of hun bijdrage aan sociaal 
maatschappelijke vraagstukken kunnen versterken (gratis toegang op een bijzondere dag 
of reclame materiaal maken, inclusie/meedoen beleid) of hun gebouwen verduurzamen.



Draagt het college op:

Om museum de Wachter te Zuidlaren en het Klompenmuseum te Eelde met ingang van 2022 elk 
een jaarlijkse subsidie van € 5.000 toe te kennen en hiertoe voor de komende drie jaar een 
bestemmingsreserve van € 30.000 te vormen door een onttrekking aan de Argi en gedurende de 
komende drie begrotingsjaren  toe te werken naar structurele bekostiging voor de navolgende 
jaren (of zoveel eerder als mogelijk);

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PvdA:

Koos Dijkstra


