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Commissie samenlevingszaken 2 december 2019 Cultuuragenda. 

 

Namens Stichting Nagele Expositie, (Erfgoed, architectuurcentrum, Historisch Archief, 

expositieruimte, tentoonstelling), bekend als Museum Nagele, doe ik het woord. Naast me zit 

Anneke Zelhorst (pr, teksten, foto’s, boeken, website enz) in de zaal Piet vd Sar (onderhoud, 

inrichten en uitruimen van de wisselexposities enz ) en Niels Poppe (financiën en projecten) 

 

Met belangstelling hebben we de  Kader stellende notitie Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020, 

de Uitwerking van de consultatie en het bijbehorende raadsvoorstel gelezen. 

We kunnen ons in grote lijnen vinden in de voorstellen voor het volgend jaar; ze sluiten immers 

heel goed aan bij onze werkzaamheden en intenties.!!! 

 

Van een aantal  zinsneden werden we echter beslist niet gelukkig.  

 

Wat betreft de Uitwerking van de Consultatie valt het direct op, dat géén van de door ons 

gemaakte opmerkingen, voorstellen enz. zijn genoemd. We hebben onze aantekeningen ernaast 

gelegd en vinden helemaal niets terug in de Uitwerking. We vragen ons af: Wat is hier gebeurd? 

 

We waren er wel degelijk op 11 juni en hebben bescheiden, concrete voorstellen gedaan. We 

verwachten hiervan een aantekening in de Uitwerking van de Consultatie en in het raadsvoorstel; 

basis voor het vervolg. 

 

Ik ga hier onze inbreng niet herhalen, maar nodig u uit met ons te komen praten, te kijken en 

kennis te maken met Museum Nagele; live op locatie en ook via onze website. En de genoemde 

stukken te voorzien van een aantekening of aan te vullen. 

 

Niemand lijkt ons financieel verslag gelezen te hebben en het jaarverslag met cijfers en 

activiteiten? We betwijfelen het. Wilt u het inzien? Anneke heeft het bij zich. En ook Niels kan het 

toelichten. 

 

Op pagina 9 van de Uitwerking Consultatie wordt een mening gegeven over Museum Nagele die 

niet onderbouwd is en niet gebaseerd is op feiten Een negatief waarde oordeel als 

“problematisch” hoort, volgens ons, niet in een openbaar stuk;  “indiscreet” noemde een 

organisatiedeskundige dit toen we het lieten lezen. Museum Nagele verkeert niet in acute 

financiële nood; maar inderdaad: het geld stroomt ons niet over de werkschoenen en we krijgen 

ook geen royale incidentele of jaarlijkse bijdrages ook niet wanneer daartoe noodzaak is, zoals 

bij sommige andere organisaties het geval is. Als wij iets vragen, worden we ‘afgebrand’. 

 

Naast het door het College genoemde Eigen Vermogen van € 15.000 in 2017, dat in 

werkelijkheid een Algemene Reserve is, hebben we onze bestemmingsreserves en het eigen 

gebouw (onbelast met lening of hypotheek en volgens de gemeente met een WOZ waarde van 

317.000€) . Vorig jaar was de Algemene reserve 20.000€, de bestemmingsreserves 49.000€ 

afgerond en het gebouw in volle eigendom. We schreven zwarte cijfers. 

 

Was u met deze kennis van zaken ook meegegaan met de voorstellen van het College?  
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We vragen ons steeds af: Krijgt die journalist van de Volkskrant gelijk, die zonder dat wij hem 

gesproken hadden, schreef: ‘Als het aan de gemeente Noordoostpolder ligt, wordt het museum 

opgedoekt.’ 

 

We verzoeken u uw standpunt te heroverwegen en dan de werkelijke feiten als uitgangspunt te 

nemen. Er is gesproken over ons, zonder ons en niet met ons. Het resultaat; een memo aan 

de Raad, gebaseerd op een rapport wat niet voor openbare doeleinden gebruikt zou worden en 

nu grondslag is voor de Cultuuragenda. 

 

Begin volgend jaar hebben we onze Toekomstverkenning op verzoek van het College klaar, we 

steken er weer enorm veel tijd in. Met wethouder Uitdewilligen (project wethouder Nagele) is 

afgesproken dat naast onze verkenning ook andere punten zullen worden besproken en 

toegelicht. Er zit naar onze mening veel ruis op de lijn. 

 

De jaarverslagen en het beleidsplan zijn voor een ieder te vinden op onze website 

www.museumnagele.nl  

 

We hopen dat na herziening van de standpunten er nog gemeentelijk budget over is en niet, 

zoals eerder gebeurd is, dat het potje al leeg is. Ook dat is aan u om dat te voorkomen. 

 

Het is aan u de keus ons werk te erkennen, het Erfgoed Nagele te waarderen en u als 

betrouwbare overheid aan de eerder gemaakte afspraak te houden, o.a. dat Museum Nagele, 

indien nodig, voor eenmalige investeringssubsidies een beroep kan doen op de gemeente.  

  

Het bestuur van Museum Nagele staat altijd open voor een gesprek: we maken graag tijd voor u 

als u meer wilt weten. 

 

Voorstellen; erkenning/ gemaakte afspraken nakomen of structurele subsidie/toegang tot 

incidentele subsidies net als anderen/een aanvraag indienen voor een Europees Erfgoedlabel 

(goed voor Nagele, de andere dorpen en Noordoostpolder; publiciteit, erkenning van het gebied, 

toegang tot EU subsidies enz)/ophouden met onjuiste tendentieuze berichten, graag een eerlijke 

kans. 
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