
 

 

 

Agendapunt 7a 

MOTIE BEHOUD CULTUREEL EN HISTORISCH ERFGOED 

 

De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 22 april 2014, gehoord de beraadslagingen over de 

raadsmededeling Analyse gemeentelijk vastgoed, 

Constaterende dat; 

 

-  Het College het behouden, onderhouden, beheren en openstellen cultureel en/of historisch erfgoed 

van Roosendaal, Wouw, Nispen, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten, niet ziet als haar kerntaak 

- Het College heeft besloten dat al het vastgoed uit deze categorie kan worden verkocht en/of worden 

geprivatiseerd, eventueel inclusief het overhevelen van de exploitatiebegroting, mits het goedkoper 

kan dan wat de Gemeente er nu aan kwijt is 

Overwegende dat; 

 

- Het cultureel en/of historisch erfgoed binnen onze Gemeente het verhaal vertelt en verbeeldt van 

onze stad en dorpen, gezichtbepalend is het deel uitmaakt van onze geschiedenis, en om deze 

redenen een meerwaarde heeft voor de Gemeente 

- Het onderhoud en beheer essentieel is voor behoud van het cultureel en/of historisch erfgoed 

- Het openstellen van dit erfgoed stad en dorp in al haar facetten kan etaleren voor zowel toeristen, 

inwoners en, i.h.k.v. de geschied-vertelling, aan onze (school)jeugd. 

Van mening zijnde dat; 

 

- De verkoop van cultuur/historisch erfgoed aan derden risico’s met zich meebrengt t.b.v. het beheer, 

onderhoud, behoud en openstellen van het erfgoed 

- Risicovoorbeelden van verkoop aan derden zijn de Watertoren en het Seinhuis “Post B”. Deze zijn wel 

aangewezen als cultureel/historisch erfgoed, maar zijn niet opengesteld voor  publiek en het is 

onzeker of het beheer en onderhoud wel adequaat wordt uitgevoerd 

- Een beheersstichting met als enige doel het beheer, onderhoud, behoud en openstelling van het 

cultureel en/of historisch erfgoed, in staat kan zijn om via fondswerving, (co)sponsoring, beperkte 

verhuur of inkomsten uit openstelling evenals subsidiewerving bij kan dragen aan lagere  

exploitatiekosten van het erfgoed 

Draagt het College op: 

 

- Een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van het oprichten van een beheersstichting voor 

het onderbrengen van het huidige culturele en/of historische vastgoed (o.a. deel uitmakend van de 

categorie monument op de vastgoedlijst van te verkopen objecten) met als doel; 

o Het in goede staat onderhouden van het erfgoed 

o Het beheer van het erfgoed als goed eigenaar 

o Het behoud van het erfgoed voor de Gemeenschap 

o Het openstellen van het erfgoed voor inwoners, (school)jeugd en toeristen 

  



 

 

- Daarin te betrekken de mogelijkheden die een stichting heeft m.b.t. externe fondswerving, 

subsidiewerving, toegangsgelden en andere inkomsten 

- De Raad hierover uiterlijk 01 juni te informeren 

 En gaat over tot de orde van de vergadering,  

Arwen van Gestel – VLP 

Ton Schijvenaars – Nieuwe Democraten 

Michael Yap – PvdA 

Jeroen van den Beemt-VVD 

 


