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Onderwerp: Voorgenomen subsidie aan de Maatschappijvan Weldadigheid als
bijdrage in de kosten van de verbouwing van het Huis van Weldadigheid
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid om eventuele wensen of beden-
kingen met betrekking tot ons voornemen om € 325.000,-- subsidie aan de Maat-
schappij van Weldadigheid (MvW) te verlenen, uiterlijk in de eerstvolgende verga-
dering van de Statencommissie of uw Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhang-
procedure').

Wij zijn al enige tijd samen met de MvW en de gemeente Westerveld bezig met de
Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving. Een belangrijk project daarin is de
verbouwing van het voormalige lnforium in Frederiksoord tot Huis van Weldadigheid,
een museum van provinciaal belang annex bezoekerscentrum (voor de nationale
parken, en bijtoekenning van de werelderfgoedstatus aan de koloniën ook daarvoor).
Wij hebben u daar in november 2015 over bericht bij de toekenning van de ver-
bouwingssubsidie van € 300.000,-- in de verbouwingskosten die toen geraamd
werden op € 1,5 miljoen (exclusief de verwervingskosten van € 950.000,-). Vanuit de
culturele investeringsagenda hebt u in 2016 € 600.000,-- beschikbaar gesteld voor de
inrichting van het museum annex bezoekerscentrum.

lnmiddels is de verbouwing door de MvW aanbesteed, en daarbij heeft zich vanwege
de voor opdrachtgevers ongunstige huidige bouwmarkt een tegenvaller van
€ 250.000,-- voorgedaan. De MvW heeft ons gevraagd 50% daarvan voor onze re-
kening te nemen.
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Daarnaast is het, ondanks zeer intensieve fondsenwervingsactiviteiten, niet gelukt om
voldoende externe middelen voor de inrichting binnen te halen. Hierdoor is er een gat
in de begroting van € 600.000,--. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de grote
fondsen er voorkeur voor hebben om hun giften te besteden aan instellingen die hun

bestaansrecht al ruimschoots bewezen hebben. De MvW heeft daarom gevraagd om
een extra bijdrage van € 200.000,-- van de provincie. De MvW zal zelf ook een bedrag
van €.2 ton bijleggen en heeft de gemeente Westerveld gevraagd hetzelfde te doen.

Vanwege het provinciale belang van dit project, en vanwege het feit dat de financieel
kleine MvW momenteel miljoenen euro's in het gebied investeert, zijn wijvoornemens
met het verzoek van MvW in te stemmen.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
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