Sector/stafafdeling:

BZM

Portefeuillehouder:

Burgemeester Rensen en Wethouder Verbeek

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

Bzm van 14 maart 2017

de Raad

d.d. 18 april 2017

Onderwerp
Dekking extra activiteiten Brielle tijdens de Herdenking 150 jaar Heiligverklaring Martelaren van
Gorcum in 2017 door de gemeente Brielle en Gorinchem en de Bisschoppelijke Brielse Commissie
van het Bisdom Rotterdam.

Samenvatting
Ter gelegenheid van de 150ste herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum (1867-2017)
organiseert Historisch Museum Den Briel tussen juni en september 2017 een tentoonstelling.
In de afgelopen periode zijn de wensen geuit om het project samen met de gemeente Gorinchem en
de Bisschoppelijke Brielse Commissie te organiseren, uit te voeren en te voorzien van allerlei
publieksactiviteiten waaronder schoolgroepen. De extra activiteiten zijn niet begroot in het
museumbudget noch is er formatie voor beschikbaar.
Om deze reden wordt door het museum een projectbudget gevraagd om de extra activiteiten te
kunnen aanbieden.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad te adviseren t.b.v. de organisatie en uitvoering van de extra activiteiten een
bedrag van € 12.500 excl. BTW beschikbaar te stellen, en de financiële consequenties
conform bijgaande taakveldenwijziging te verwerken in de Voorjaarswijziging 2017.
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Gevraagde beslissing Raad:
1. Instemmen met de verstrekking van Euro 12.500 ter dekking van de kosten voor de
organisatie en uitvoering van de extra activiteiten.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Dekking extra activiteiten Brielle tijdens de Herdenking 150 jaar Heiligverklaring Martelaren van
Gorcum in 2017 door de gemeente Brielle en Gorinchem en de Bisschoppelijke Brielse Commissie
van het Bisdom Rotterdam.

1.

Inleiding

Ter gelegenheid van de 150ste herdenking Heiligverklaring Martelaren van Gorcum (18672017) organiseert Historisch Museum Den Briel een tentoonstelling.
In de afgelopen periode zijn op bestuurlijk niveau wensen geuit om het
tentoonstellingsproject groter op te zetten dan voorheen gebeurde, samen te werken met
de gemeente Gorinchem en de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het Bisdom
Rotterdam, en extra publieksactiviteiten organiseren, onder meer voor onderwijsgroepen.
De tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel en het educatieve programma voor
Brielse schoolgroepen kunnen worden bekostigd uit de museumexploitatie 2017.
De extra activiteiten zijn niet begroot in het museumbudget noch is er formatie voor
beschikbaar. De beoogde activiteiten voorzien onder meer in een pendelbusje tussen de
Bedevaartskerk en het Historisch Museum Den Briel.
Om deze reden wordt een bedrag van max Euro 12.500 uit de Algemene Middelen
gevraagd.

2.

Beoogd effect

De 19 Martelaren van Gorcum zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente Gorinchem
(waar de meeste van de geestelijken vandaan kwamen en waar ze werden opgepakt door
de Watergeuzen), En met de gemeente Brielle waar ze op 9 juli 1572 door de watergeuzen
werden berecht en opgehangen. In 1867 werden de 19 martelaren in Rome heilig
verklaard door paus Pius IX.
Met de tentoonstellingen en activiteiten in Gorcum en Brielle wordt beoogd:
-

De 150 jaar heiligverklaring van de 19 Martelaren te herdenken;

-

De zwarte bladzijde in de geschiedenis van Brielle te memoreren;

-

Een lijn te trekken naar het heden voor wat betreft onderlinge verdraagzaamheid;

-

Het publiek, waaronder schoolgroepen, daarvan bewust te laten worden;

-

De bestuurlijke samenwerking Gorinchem-Brielle en die met de Bisschoppelijke
Brielse Commissie van het Bisdom Rotterdam onder de aandacht te brengen;

-

Gorinchem, Brielle en de Bisschoppelijke Brielse Commissie (inclusief de
Bedevaartskerk en de Nationale Bedevaart) op de kaart te zetten en meer
toeristen naar Gorcum en Brielle te trekken.

3.

Argumenten

Zie onder 2.

4.

Draagvlak en risico’s
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De gemeenten Gorinchem en Brielle en de Bisschoppelijke Brielse Commissie van het
Bisdom Rotterdam zijn enthousiast over de samenwerking.
Wanneer geen extra gelden en formatie beschikbaar komen, kunnen de extra activiteiten
niet worden georganiseerd. Het blijft dan voor Brielle bij een kleine tentoonstelling in het
museum en een educatief programma voor de onderwijsgroepen in Brielle

5.

Aanpak / uitvoering

Wanneer positief besloten wordt over de verstrekking van het extra budget, kan de
beoogde projectmedewerker extern worden ingehuurd en kan zij de geplande activiteiten
organiseren en uitvoeren.
Daarnaast kan zij de marketingcommunicatie opstarten en sponsorgelden gaan werven.

6.

Communicatie

Het concept persbericht, waarop alle activiteiten worden genoemd, kan pas worden
verstuurd wanneer zeker is dat over extra gelden beschikt kan worden. Wanneer geen
extra gelden worden verkregen, zal het uit te sturen persbericht niet de activiteiten
bevatten. Die worden dan immers niet georganiseerd.
Evenwel heeft het uitsturen van een persbericht haast: de deadlines voor historische en
kerkelijke tijdschriften en radio- en TV programma’s hebben een deadline van 4 maande
7.

Kosten, baten en dekking

De tentoonstelling in het Historisch Museum Den Briel wordt met de eigen fte uitgevoerd
en van het museumbudget bekostigd; idem voor het educatieve programma voor de
Brielse scholen. Voor de extra activiteiten die worden georganiseerd is de inhuur van een
projectmedewerker nodig (max Euro 7.500, werkzaamheden: opening, organisatie
transport opening Brielle en Gorcum, leerlingenuitwisseling Brielle en Gorcum, organisatie
en implementatie trammetje Brielle, vinden van sponsorgelden, hand- en spandiensten)
evenals een bedrag voor de activiteiten zelf (max 5.000). Zie de projectbegroting in de
bijlage.
Gevraagd wordt Euro 12.500 uit de Algemene Middelen beschikbaar te stellen.
Projectbegroting Martelaren per 20 februari 2017
Activiteit

Tentoonstelling

Kosten

Ten laste van

Gevraagde

Kosten

Extra

Brielle

museumbudget

dekking

Gorcum ten

info

Brielle

Algemene

laste

Middelen

gemeente

Brielle

Gorinchem*

5.000

5.000

0

nvt

nvt

nvt

0

pm

7.500

0

7.500

nvt

nvt

nvt

nvt

pm

750

0

750

nvt

museum Brielle
Tentoonstelling
Museum Gorcum
Projectmedewerker
Brielle 120 uur à
Euro 60 **
Catering opening
Gorcum
Catering opening
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Brielle
Educatief materiaal

500

500

0

nvt

nvt

nvt

nvt

pm

Lezing Brielle

pm

0

pm

nvt

Symposium

nvt

nvt

nvt

pm

1.500

0

1.500

nvt

1.500

0

1.500

1.500

Brielle
Educatief materiaal
Gorcum

Gorkum
Dagelijks pendeltrammetje
BedevaartskerkMuseum Brielle
Gezamenlijke

Gorcum

kosten van 3.000

en

Euro voor vervoer

Brielle

genodigden

delen

opening 24 juni

deze

B-G-B-G

kosten

Gezamenlijke

330

330

0

330

Gorcum,

kosten van 1.000

Brielle

Euro voor

en

drukwerk (folder

Bisdom

en boekje)

delen de
kosten

Gezamenlijke

750

0

750

750

Gorcum

kosten van 1.500

en

Euro voor vervoer

Brielle

leerlingen naar

delen de

Gorkum en Brielle

kosten

Onvoorzien Brielle

500

0

500

Totaal

18.330

5.830

12.500

nvt

*Het Museum Gorcum bekostigt zijn eigen tentoonstelling, educatief materiaal, opening en
symposium.
Gemeente Gorinchem draagt voor 50% bij in de kosten voor de gezamenlijke activiteiten
(echter niet in de kosten voor de door Brielle benodigde projectmedewerker).
**120 uur projectmedewerker (= eventmanager, een regelaar die zelf de brieven tikt).
Beoogd wordt een gekwalificeerde zzp’er conform DBA. Werkzaamheden:
marketingcommunicatie project, begeleiding drukwerk, organisatie uitnodiging en opening,
organisatie transport opening Brielle en Gorcum, leerlingenuitwisseling Brielle en Gorcum,
organisatie en implementatie trammetje Brielle, vinden van sponsorgelden, hand- en
spandiensten.
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Bijlage(n):



Projectbegroting



Concept persbericht





Collegeadvies
Taakveldenwijziging

bijlagen meezenden
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