
Besluitenlijst De Ronde 
 

datum: 31 maart 2015 van 19.00 tot 19.45 uur 

vergaderruimte: Vermeerzaal (1.03) aantal bezoekers: 5 

 
Onderwerp Aanpassing subsidieschema Museum Oud Amelisweerd Reg.nr. 4948301 
Van College van B&W 
Soort bijeenkomst Voorbereiding besluit 
Van de raadsleden 
werd gevraagd 

Hun mening te geven over het raadsvoorstel en zich voor te bereiden op de 

beslispunten: 

1. Het subsidieschema van 10 jaar voor de subsidie aan Museum Oud Amelisweerd, 

zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 6 december 2011, te vervangen met 

een schema waarin de bijdrage over 8 jaar wordt uitgekeerd. 

2. De onttrekkingen uit de reserve ‘Armandomuseum’ aan te passen op het nieuwe 

subsidieschema. 
Voorzitter Van der Spoel Collegelid Van den Berg 
Secretaris Van Kan Ambtenaren De Boer 
Fractiewoordvoerders Ballast-Tatarian (VVD), Blaauw (D66), De la Combé (PvdA), Kennedy-Doornbos 

(CU), Van Koningsveld (CDA), Land (GL), Langendam (BPA), Mulder (OPA), 

Stoelinga (Amersfoort2014), Veenbrink (SP) 
Genodigden Namens Museum Oud Amelisweerd: 

- de heer J. van Lidth de Jeude (bestuursvoorzitter) 

- mevrouw Y. Ploum (directeur) 
Samenvatting en 
afspraken 

Na een korte toelichting door de heer Van Lidth de Jeude en mevrouw Ploum hebben 

de woordvoerders zicht tijdens een 1-minuutronde uitgesproken over het 

raadsvoorstel. Alle woordvoerders geven aan op dit moment niet in te kunnen 

stemmen met het voorstel. Merendeel geeft aan twijfels te hebben over de 

haalbaarheid van de voorgestelde oplossing (op langere termijn). 

Vervolgens hebben de heer Van Lidth de Jeude, mevrouw Ploum en de wethouder 

vragen beantwoord en zijn de woordvoerders met hen en elkaar in debat gegaan. 

Discussiepunten waren o.a.: 

- voorkomen faillissement 

- verwachte bezoekersaantallen (nu en in de toekomst) 

- uitblijven (sponsor)inkomsten door later opengaan museum 

- geloof in de haalbaarheid businessplan 

- rol provincie Utrecht en gemeente Utrecht bij het vinden van een oplossing 

- tussentijds wijzigen spelregels 

- bijdrage aan MOA is een effectuering van een eerdere bezuinigingsoperatie 

Woordvoerders achten het voorstel op dit moment niet rijp voor besluitvorming. 

Toezeggingen Wethouder Van den Berg zegt toe met Museum Oud Amelisweerd, provincie Utrecht 

en gemeente Utrecht opnieuw om tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen 

en daarbij aan te geven dat de raad op dit moment niet akkoord gaat met het 

voorgestelde nieuwe subsidieschema. 
Advies aan het 
presidium 

Vervolgstap college 

 


