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Onderwerp
Aanlichten Holle Roffel

Steenbergen; 16 december 2020
Aan de Raad,
Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over het proces tot het toekennen van een
subsidie, ter hoogte van G 4.999, uit het initiatievenfonds met als doel het aanlichten van
ambachtsmuseum de Holle Roffel.
Op 25 april 2019 heeft de voorzitter van het bestuur van de Holle Roffel bijgestaan door de
Dorpsraad Kruisland de kerncoördinator benaderd met de vraag aan welke voorwaarden moet
worden voldaan om de voormalige kerk uit 1487, nu museum De Holle Roffel op de Markt in
Kruisland aan te lichten met een financiering vanuit het initiatievenfonds. Aansluitend zijn er een
aantal gesprekken geweest waarin uitleg is gegeven over het initiatievenfonds en is de
initiatiefnemer gewezen op regionale en landelijke subsidiefondsen in verband met de
benodigde cofinanciering van zijn plan.
De initiatiefnemer is succesvol en in oktober 2019 heeft hij een subsidie ter hoogte van C 5.000
toegekend gekregen van de Rabobank. Een maand later, op 7 november 2019, heeft uw Raad
unaniem, de motie verlichting beeldbepalende gebouwen kleine kernen aangenomen, waarin
museum de Holle Roffel als voorbeeld wordt genoemd. In een gesprek met de Dorpsraad en
initiatiefnemer is met de kerncoördinator afgesproken het ingestoken traject te vervolgen i.v.m.
de inmiddels ontvangen externe financiering en de nog onzekere uitkomst van de motie.
Op 22 november van 2020 heeft initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een subsidie uit het
initiatievenfonds. Volgens de bijgevoegde offerte zijn de kosten voor het aanlichten van de Holle
Roffel C 11.891,- De aanvraag is getoetst aan de Subsidieregeling Initiatievenfonds Gemeente
Steenbergen 2018. Het verzoek tot uitkering van een bedrag uit dit initiatievenfonds is
gehonoreerd en inmiddels is een bijdrage van 4.999,- toegekend.
Voor de raadsbehandeling van januari 2021 heeft het college, naar aanleiding van de motie van 7
november 2019, een raadsvoorstel opgesteld met het voorstel te kiezen voor een regeling
waarbij iedere dorpsraad (exclusief de kern Steenbergen) recht heeft op een subsidie van
C 10.000 voor verlichting van een of meer beeldbepalende panden.
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