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Verslag bestuurlijk overleg Museum IJsselstein
Aanwezig:
• Peter Bekker
• Bert Murk
• Anita Hoogland
• Barbara Zwezerijnen sluit later aan
Governance code voor meerjarige overeenkomsten
In 2020 wordt de nieuwe notitie Kunst en Cultuur opgesteld. Het college wenst elementen uit de
governance code cultuur op te nemen in meerjaren uitvoeringsovereenkomsten.
Bert Murk geeft aan dat het toepassen van de code financiële consequenties heeft. Dat zal ertoe
kunnen leiden dat relaties meer subsidie nodig hebben. De wethouder geeft aan dat de gemeente er
pragmatisch mee om wil gaan zonder dat dit leidt tot extra kosten.
Het doel is transparant zijn, verantwoording vastleggen en duidelijke afspraken maken met elkaar.
Voor IJsselstein moet gekeken worden wat haalbaar en betaalbaar is. Wellicht kan in een 5 tot 10
punten lijst verwoord worden waaraan grote subsidierelaties moeten voldoen.
Verlenging uitvoeringsovereenkomst
Peter Bekker geeft aan dat het college overweegt om het huidige contract met 1 jaar te verlengen.
Dan is de nieuwe beleidsnotitie gereed. Bert Murk geeft aan behoefte te hebben aan een meerjarige
overeenkomst. Hij wil met 2 jaar stoppen. Het komend jaar gaat men op zoek naar een andere,
betaalde directeur. Geschat wordt dat dit het museum ca. 50.000 euro extra kost voor 3-4 dagen per
week. De opvolger start in 2022 of misschien een jaar eerder. Een opvolger moet zekerheid van
continuïteit hebben. Kortom, financiële steun van de gemeente.
Intern is men nu bezig om dit traject voor te geven. Het idee is dat de huidige onbezoldigde directeur
voorzitter wordt en meer op afstand zal staan. Bert geeft aan dat hij dan 10 jaar de kar getrokken
heeft. Hij wil de operatie overdragen. Het is tijd voor vernieuwing/ verandering. Voor de rol zoekt het
museum geen kandidaten met een standaard CV. Bert Murk voorziet voor zijn opvolging geen
probleem.
Voor de financiering van de directeur verwacht het museum de financiële steun van de gemeente.
Uitgaande van de huidige subsidie betekent dit +€50.000/ jaar. Indien de gemeente geen extra
subsidie verstrekt dan stop het museum eind dit jaar.
Wethouder Bekker vraagt waarom moet de gemeente zou moeten betalen voor een directeur. Bert
Murk geeft aan dat er in Nederland geen museumdirecteur is die niet door de gemeente betaald
wordt. Er is bovendien geen fonds die daarvoor middelen beschikbaar stelt. Dat is alleen voor
tentoonstellingen.
Maar kan het museum zelf geen extra middelen genereren? Activiteiten die de omzet te verhogen.
Bert Murk ziet niet in hoe. Het museum organiseert met inzet van minimale middelen thema
tentoonstellingen en andere activiteiten. Vele medewerkers werken op basis van vrijwilliger.
Professionals zoals Barbara en anderen factureren hun uren voor het museum niet. Bert Murk wijst
erop dat ooit het museum op de gemeentelijke begroting stond voor €4,5 ton per jaar. Omgerekend
zou dat nu €6 ton zijn. Het museum ontvangt nu jaarlijks nog geen €2,5 ton per jaar aan subsidie.

Velen werken dus om niet. Wethouder Bekker vraagt zich af wat er gebeurt als de nieuwe directeur
niet die vrijwilligers vindt die hun activiteiten om niet willen leveren. Dan zal de subsidiebehoefte van
het museum toenemen.
Bert Murk geeft aan toe te zijn aan verandering. Als het moet sluit hij met plezier het museum per 1/
1/21. Hij gaat niet bij het college strijden om meer geld voor de toekomst van het museum. Hij is het
beu en ook klaar met de gemeenteraad.
Wethouder Bekker geeft aan dat de politiek een keuze moet maken. Waar gaan we voor? Hoe
belangrijk is het museum voor IJsselstein?
Afgesproken wordt dat wethouder Bekker in het college zal bespreken hoe nu verder. Bert Murk
benadrukt dat een meerjarige overeenkomst voor een periode van 4 jaar essentieel is voor de
continuïteit. Het museum wil verder bouwen en gas geven. Het Straatje vernieuwen, educatieve
programma’s verder ontwikkelen en thema voorstellingen organiseren. Er is behoefte aan
duidelijkheid op korte termijn.
Verantwoording 2017-2020
Waarderingspeiling
In de huidige uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 is vastgelegd het museum 2 waarderingspeilingen
doet onder haar bezoekers (regulier en scholen). Bert Murk geeft aan dat dit niet gedaan is.
Financiële verantwoording
De financiële verslagen voor de vaststelling 2018 zijn ontvangen. Op basis van de analyse heeft de
gemeente een aantal vragen. Deze worden per mail naar Bert Murk en de heer De Wit gestuurd. Het
gaat om een toelichting. Mocht het nodig zijn dan zal er een aparte afspraak ingepland worden.
Het overleg wordt afgerond.

