Offerte 2021-2024
PROGRAMMA/ TAAKVELD

Sport, cultuur en recreatie
Sport
Cultuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onderwerp

: Museum Krona

Betreft

: FCL 45410110 / ECL 42350

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag

Niet van toepassing

Afschrijvingstermijn

Niet van toepassing

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2021

2022

2023

2024

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente 2%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten

45 (S-1)
35 (S-2)

45 (S-1)
35 (S-2)

45 (S-1)
35 (S-2)

45 (S-1)
35 (S-2)

Dekking:
bijdrage reserve
(dekking kapitaallasten)
Bijdrage derden

-

-

-

-

Te dekken

80

80

80

80

Museum Krona.
In Uden staat Museum Krona, het voormalige Museum voor
Religieuze Kunst. Dit is gevestigd in een vleugel van de
abdij van de Birgitinessen. Het presenteert een collectie
religieuze kunst van nationaal belang en een bijzondere
kruidentuin. Het museum is opgericht door de gemeente
Uden, het bisdom en de zusters Birgitinessen. Voor
tentoonstellingen en (educatieve) activiteiten ontvangt
Museum Krona jaarlijks een exploitatiesubsidie van de
gemeente Uden. In 2020 is dat afgerond € 284.000,In de Programmabegroting 2015 is aan het museum een
bezuiniging opgelegd van € 45.000,-. In de Programmabegroting 2019 besloot de raad deze bezuiniging tijdelijk op
te schorten tot 2021. Daarnaast heeft de raad in diezelfde
begroting besloten de terugbetalingsverplichting op het
eerder verstrekte éénmalige subsidiebedrag van € 75.000,(amendement 3 bij de Programmabegroting 2017-2020) als
voorschot (in 5-jaarlijkse termijnen van € 15.000,- over de
periode 2021 tot en met 2025) te laten vervallen.
Nu de ingangsdatum van de bezuiniging in 2021 nadert is
samen met het museum gekeken naar de voorliggende
situatie. Dit leidt tot twee verzoeken van het museum:

Algemene toelichting

1.

Definitief afzien van de bezuiniging ad. € 45.000,-

2.

Verstrekken van een extra impuls van jaarlijks
€ 35.000,- ten behoeve van professionalisering

Motivatie.
Het museum heeft door een sterke visie en intensieve
verbouwing de afgelopen jaren een aantrekkelijk profiel
gecreëerd: van 11.000 bezoekers (2015) naar in
verwachting 20.000 in 2020 (conform raadsopdracht 2018).
Het museum vervult een belangrijke educatieve functie voor
het lokale onderwijs (jaarlijks 2.750 scholieren), en is door
de unieke vestiging in een levende abdij een aantrekkelijke
bestemming voor toeristen. Hierbij wordt samengewerkt
met andere culturele instellingen en wordt doorlopend
aansluiting gezocht bij evenementen zoals het door de
provincie georganiseerde Kloosterpad in 2021, waarbij veel
extra bezoekers voor Uden worden verwacht.
Om invulling te blijven geven aan de cultuurvisie is een
professioneel toegeruste organisatie nodig. Dat wat in de
afgelopen jaren is bereikt, is te danken aan de inzet van
een kleine staf, vrijwilligers en sponsoren. De druk op de
schouders is echter groot en niet houdbaar. De bezuiniging
zorgt voor een direct continuïteitsrisico.
De huidige subsidie wordt namelijk hoofdzakelijk benut voor
onderhoud/beheer van collectie en complex. De museale
eisen op het gebied van beveiliging en klimaatbeheersing
nemen echter toe en leggen een steeds grotere druk op de
exploitatiesubsidie.
Ook vraagt het bereiken van tenminste 20.000 bezoekers
om tentoonstellingen van (inter)nationale allure die de
nodige kosten met zich meebrengen (verzekeringen etc.).

Invulling geven aan de twee genoemde verzoeken betekent
dat de situatie houdbaar blijft én dat de staf uitgebreid kan
worden met een marketeer en zakelijk leider. Dit stelt in
staat de educatieve en inclusieve projecten te continueren,
de zakelijke kant te optimaliseren, nieuwe samenwerkingen
aan te gaan en de naamsbekendheid verder te vergroten.

Cultuur bevordert de participatie aan de Udense samenleving en draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Cultuur en cultuureducatie maken Uden tot een aantrekkelijke gemeente voor (nieuwe) inwoners, voor
bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te
bezoeken.
Een duurzame exploitatie van Museum Krona is van belang
omdat het museum bijdraagt aan de gemeentelijke cultuurvisie en bijbehorende doelen.

