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art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevrouw Noordenbos
namens SP betreffende Museum Oud-
Amelisweerd (d.d. 15 juli 2015)

Toelichtinq:
Naar aanleiding van het verslag van de laatste GS vergadering van 30 juni j.l. heeft de SP fractie een aantal
vragen. Deze gaan over de beslissing van GS genoemd onder punt 14 A.
De provincie zegt toe om € 160.000 renteloos te lenen aan het Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik,
vanwege de uitgestelde opening van het museum (maaft2A1Q.

1.Wat waren vanaf de opening tot heden de bezoekersaantallen van het museum? En wat waren hiervoor de
prognoses? Graag ontvangen wij hiervan een ovezicht.
Antwoord:
Het museum ontving tot juni 2015 ruim 45.000 bezoekers, de prognoses zijn 30.000 per jaar uit te bouwen tot
40.000.

2. Heefr u de jaanekeningen van het museum, vanaf de opening, waarin duidelijk is welke inkomsten en
uitgaven er zijn. Graag ontvangen wij hiervan een afschrift.
Antwoord:
Zodra de Jaanekening 2014is vastgesteld, zullen wij u die doen toekomen. Ons is meegedeeld dat dat naar
verwachting binnen enkele weken zal gebeuren. Eerdere jaanekeningen zijn er niet daar het museum in maart
2014 open ging.

3. De gemeente Amersfoort weigerde in maart 2015 een vezoek van MOA om de beloofde subsidie eerder dan
gepland over te maken (de raad maakte aan wethouder Pim van den Berg duidelijk het risico te groot te vinden
i.v.m. faillissementsdreiging). Wat is de exacte financiële schade voor de Provincie Utrecht als het museum
failliet gaat voordat Amersfoort haar betalingsverplichting is nagekomen?
Antwoord:
De gemeente Amersfoort heefr de wettelijke verplichting om een bruidsschat mee te geven. Deze bruidsschat
van 1 miljoen euro wordt uitgekeerd in 10 tranchestot202'1 . De raad wil niet afrrijken van deze tranches.
Daarom heeft de provincie Utrecht ervoor gekozen om het bedrag van € 160.000,- voor te schieten in de vorm
van een lening. Bij een faillissement van het museum kan de financiële schade voor de provincie Utrecht
maximaal € 1 60.000,- bedragen.
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