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Recentelijk hebben wij kennisgenomen van het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling 
voor de musea in de gemeente Borsele. 

De CRB is verheugd over en ondersteunt het voorstel voor deze nieuwe subsidieregeling. 
Wij onderschrijven de argumentatie en begrijpen de keuze om de bestaande regeling op 
basis van projectsubsidies te wijzigen in een regeling waarbij de subsidies op structurele 
basis worden toegekend. Graag maken we van dit voorstel tot wijziging van de bestaande 
regeling gebruik om een tweetal suggesties te doen. 

Allereerst zijn we blij om te constateren dat het subsidiebudget voor musea structureel is 
verhoogd met € 31.000,= per jaar. Deze verhoging compenseert in enige mate de 
prijsstijgingen van de laatste jaren waarmee organisaties in Borsele die culturele activiteiten 
organiseren mee geconfronteerd zijn en worden. Wij adviseren het college om hiermee 
eveneens rekening te houden bij de vaststelling van het cultuurbudget zoals opgenomen in 
de kadernota 2020-2023. Een verhoging van dit budget is naar onze mening zeer gewenst, 
niet alleen ter compensatie van prijsstijgingen over de laatste jaren maar ook om meer 
ruimte te bieden aan bestaande en nieuwe culturele activiteiten, gezien het belang van kunst 
en cultuur voor de sociale cohesie, maatschappelijke ontwikkeling en identiteit van de 
gemeente Borsele. 

Ten tweede gaat het om aanzienlijke subsidiebijdragen voor de drie grote musea. Het lijkt 
ons zinvol om de verlening van die subsidie te verbinden aan zekere randvoorwaarden. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een korte jaarlijkse verantwoording van (bijzondere) 
activiteiten en/of een opgave van jaarlijkse bezoekersaantallen. Het is bijvoorbeeld 
interessant te weten hoeveel scholieren uit de gemeente Borsele deze musea bezoeken 
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WI] verzoeken uw college vriendelijk om bovenstaande suggesties in overweging te 
nemen bij de vaststelling van de subsidieregeling voor musea en van het 
beschikbare budget in de komende jaren voor subsidiering van andere culturele 
activiteiten in de gemeente Borsele. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Culturele Raad Borsele, 

P.F.H. Hazelag 
Voorzitter 
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