
                                           
  

Motie “Historisch Steenbergen”  

  

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 16 juli 2015,   

  

  

refererend aan het in het coalitieakkoord gestelde bij het hoofdstuk Sport en Cultuur:  

  

1. “Ons cultureel erfgoed is wat we met elkaar delen. Het is het DNA van ons gebied”.  

2. “Het stimuleren van de kennis van onze culturele geschiedenis is wenselijk.”   

3. “We faciliteren lokale verenigingen op cultureel gebied zodat zij zich meer kunnen 

presenteren in onze gemeente.”,  

  

  

overwegende dat:  

  

- de perspectiefnota (onder het programma Sport en cultuur) desondanks nauwelijks aandacht 

besteedt aan cultuur,  

- de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen reeds sinds 1978 d.m.v. archeologisch onderzoek 

en het toegankelijk maken van de resultaten daarvan, in belangrijke mate bijdraagt aan 

bovengenoemde doelstellingen van het coalitieakkoord,  

- de stichting volledig drijft op de inzet van vrijwilligers,  

- de stichting naast een geringe gemeentelijke subsidie ad € 400 per jaar nauwelijks over 

andere baten kan beschikken,  

- het exploitatietekort over 2014 een bedrag ad € 350 bedroeg,  

- dit exploitatietekort nog dient te worden verhoogd als wordt rekening gehouden met in het 

verleden ontstane achterstallige onderhoudskosten van pand en inventaris,  

  

vaststellende dat:  

  

- het werk van de stichting grote belangstelling en waardering geniet van onze inwoners, 

scholen en andere organisaties,  

- een concrete en belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het actueel houden van de 

Cultuurhistoriekaart en de Archeologische waardenkaart van de gemeente Steenbergen,  

- de stichting zonder aanvullende inkomsten haar belangrijke werk niet langer kan blijven 

doen,  

- een teloorgang van de Stichting als een groot verlies voor de Gemeente Steenbergen kan 

worden beschouwd,  

- de Stichting op korte termijn een aanvraag zal doen met als doel het subsidie ingaande 2016 

structureel in lijn te brengen met de begroting,  



- de Stichting thans werkt aan een veranderplan dat ertoe zal leiden dat meer eigen 

opbrengsten kunnen worden gegenereerd,  

    

  

  

draagt het college op  

  

1. de aangekondigde subsidieaanvraag (mede in het licht van voornoemd veranderplan) 

welwillend te beoordelen en deze beoordeling z.s.m. aan de Gemeenteraad kenbaar te 

maken,  

2. de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen voor het jaar 2015 z.s.m. een eenmalige 

vergoeding te verlenen die toereikend is voor het lenigen van de nu bestaande kritieke 

situatie; met name de thans dringende achterstallige onderhoudskosten,  

3. bij de onder 1 genoemde beoordeling tevens te willen bepalen of deze eenmalige vergoeding 

zal worden beschouwd als een voorschot dan wel een incidentele subsidie  

4. nog vóór vaststelling van de begroting 2016 een voorstel aan de gemeenteraad te doen voor 

structurele verbetering van de financiële situatie van historisch onderzoek in onze gemeente 

   

en gaat over tot de orde van de dag.  



 


