MOTIE om aan museumpark Oriëntalis een extra bijdrage te verstrekken onder nadere voorwaarden.
De raad van de gemeente Groesbeek bijeen,
Onderwerp: bijdrage aan Oriëntalis
Aanleiding en doel
Museumpark Oriëntalis heeft in 2012 een succesvolle doorstart gemaakt nadat het een jaar eerder in
grote problemen terecht was gekomen: het concept werd vernieuwd en bezoekers kwamen terug. Voor
de komende jaren is financiële steun echter onontbeerlijk, want het museum heeft drie tot vier jaar nodig
om weer succesvol te worden en op eigen benen te kunnen staan.
Het specifieke doel is derhalve de doorstart mogelijk te maken en een behoud van het museum in de
jaren na 2016.
Overwegingen
- dat Oriëntalis een lange traditie heeft als museum over de religieuze wortels van onze hedendaagse cultuur.
- dat sprake is van een uniek erfgoed dat onlangs nog voor vele miljoenen is gerestaureerd;
- dat het museum vele jaren een van de belangrijkste toeristische locaties in de regio was en een
belangrijke rol speelde als culturele en educatieve instelling;
- dat het ook uit economisch oogpunt (werkgelegenheid, werkervaring, toerisme) belangrijk is het
museum voor Groesbeek te behouden.
- dat in het kader van het project aquaduct gedacht wordt aan een bijdrage van € 21.000,- voor de
inrichting van een informatiecentrum in het museum;
Spreekt uit:
1. Bereid te zijn een bijdrage van maximaal € 80.000,- te verstrekken aan museumpark Oriëntalis
onder de voorwaarden dat:
A.
sprake is van een goed bedrijfsplan, de uitvoering en de exploitatie dit ter beoordeling van
het college van burgemeester en wethouders;
B.
ook de provincie Gelderland een financiële bijdrage verstrekt (deze voorwaarde niet nodig
voor CDA-fractie);
C.
deze bijdragen tezamen zorgen voor een instandhouding van het museum tot en met
2016;
2. De extra bijdrage te willen dekken uit het SEV-fonds, meer specifiek de middelen voor werkgelegenheid.
3. Het museum te verplichten daarbij bijzondere aandacht te besteden aan realisatie van extra
werkgelegenheid binnen Groesbeek;
4. Het college te verzoeken deze motie uit te werken.
en gaat over tot de orde van de dag.
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