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Betreft: schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording over huisvesting culturele instellingen

Rotterdam, 02 mei 2011
Geacht college,
Bij de behandeling van de begroting 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de subsidie
aan het Onderwijsmuseum de komende jaren af te bouwen. Omdat het huidige pand voor
het museum te duur is geworden, heeft de wethouder aangegeven met het museum mee te
zullen denken over hun toekomst en de locatie die daarbij past. Door het besluit dat de
Erasmus Universiteit Rotterdam onlangs heeft genomen om het Erasmus University College
(EUC) te huisvesten in het centrum van Rotterdam, is het een en ander in een
stroomversnelling gekomen. De gemeente Rotterdam stelt namelijk de locatie waar het
Nationaal Onderwijsmuseum nu is gevestigd, ter beschikking aan het EUC. Dit betekent dat
het nu serieus wordt dat er op korte termijn een alternatieve locatie voor het Nationaal
Onderwijsmuseum gevonden moet worden. De fracties van het CDA en de VVD stellen
daarom de volgende vragen:

1. Heeft het College van het Onderwijsmuseum al iets vernomen over hun toekomstige
plannen? En zo ja, kunt u ons daarover informeren?
Het CDA en de VVD maken zich zorgen over de situatie waarin verschillende musea in
Rotterdam verkeren. Deze musea bevatten collecties die van een belangrijke historische
waarde voor de stad zijn. Naast het Onderwijsmuseum heeft ook het
OorlogsVerzetsMuseum te kampen met gebrek aan financiële middelen en dit museum zit
eveneens op een dure locatie. De eerdere plannen voor het Stadsmuseum, waar dit
museum onderdeel van zou zijn, zijn voorlopig afgeblazen. Beide musea zitten in een
moeilijke financiële situatie. Een mogelijkheid om dit op te lossen is het omlaag brengen van
de kosten voor huisvesting door gezamenlijk een locatie te betrekken. Er zijn wellicht andere
musea of collecties die eveneens kunnen worden opgenomen.

2. Ziet het college mogelijkheden om binnen de gestelde kaders van subsidie-afbouw
en kostprijsdekkende huur, een gezamenlijke vestiging van zowel het
Onderwijsmuseum, het OorlogsVerzets Museum en eventuele andere musea of
collecties in Rotterdam blijvend mogelijk te maken? Kunt u dit toelichten?

3. Zo ja, is het college dan bereid om te onderzoeken of bijvoorbeeld het pand van de
voormalige HBS aan de ’s Gravendijkwal een mogelijkheid is om beide musea een
plaats te bieden?

4. Kunt u aangegeven welke andere locaties tot de mogelijkheden behoren?

5. Hoe staat het College tegenover de gedachte om verschillende culturele instellingen
en musea, die onder een gemeenschappelijke noemer te brengen zijn, onder één dak
te brengen om zodoende huisvestingskosten te kunnen besparen en
synergievoordelen te genereren?
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