
BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 23.0000287

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Beleidsontwikkeling Erfgoeddeal Nagele: 

subsidieverlening 
Museum Nagele 2023

3 2 maart 2023 A Bloem en M. Blott

Portefeuille: II

Onderwerp: Erfgoeddeal Nagele: subsidieverlening Museum Nagele 2023

Voorgesteld besluit
1. Een subsidie van € 36.300 verlenen aan Museum Nagele voor de modernisering van Museum

Nagele als onderdeel van het projectplan Erfgoeddeal Nagele.
2. De onder besluitpunt 1 genoemde subsidie ineens vaststellen.
3. De gemeenteraad informeren.

Inleiding
Op 31 januari 2022 stelde de gemeenteraad het projectplan Een Erfgoedeal voor Stijlicoon Nagele 
vast met als één van de hoofdactiviteiten de modernisering van Museum Nagele. In totaal is hiervoor €
157.300 geraamd. Deel I van de modernisering is actief opgepakt en betreft de noodzakelijke 
reparatie aan het dak van het museum. 

Doelstelling
Het versterken van de erfgoedlocatie Nagele met andere erfgoedlocaties en voorzieningen in Nagele
zelf, met als doel het vergroten van de leefbaarheid en behoud van het erfgoed.

Argumenten
1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 31 januari 2022 

De gemeenteraad wil voortvarend aan de slag met de modernisering van Museum Nagele. 
Door de renovatie van het dak van het museum en met dit besluit wordt daar een eerste stap 
gezet.

1.2 De activiteit is al verricht
Het Museum Nagele is na het raadsbesluit van 31 januari 2022 aan de slag gegaan en heeft 
ondertussen voor het eerste gedeelte van de taken € 36.300 aan subsidiabele kosten 
gemaakt. De werkelijke kosten van de renovatie van het dak van het museum liggen hoger. 
De meerkosten komen voor rekening van het museum zelf.

3.1       Zo kan de voortgang bij uitvoering van het projectplan goed gemonitord worden
De Raad en de gemeenschap zijn zeer betrokken bij de erfgoeddeal Nagele en wil graag op 
de hoogte gehouden worden over de voortgang.

.

Planning/Uitvoering
Museum Nagele ontvangt na uw besluit de verleningsbeschikking 2023 Deel I Modernisering Museum 
Nagele en de raad wordt geïnformeerd.

Bijlagen
1. Projectplan Een Erfgoeddeal voor Stijlicoon Nagele
2. Factuur Museum Nagele n.a.v. Deel I Modernisering Museum Nagele
3. Subsidieverleningsbeschikking 2023 Deel I Modernisering Museum Nagele


