Motie Geen papieren tijger
De Raad van Renkum bijeen op 19 december 2018,
Constaterende dat:
1. Het stimuleren van de vrijetijdseconomie in het Coalitieakkoord “Zes dorpen,
één Renkum” als speerpunt is opgenomen;
2. In de begroting van de gemeente Renkum voor 2019 is opgenomen dat de
gemeente het verhaal over het vervaardigen van papier in Renkum levend wil
houden en daarom initiatieven worden ondersteund voor het verbeteren van de
zichtbaarheid/beleerbaarheid van de cultuurhistorie van de Renkumse
papiergeschiedenis, waaronder de ontwikkeling van een papiermuseum in
Renkum (p.72);
3. De Stichting papiergeschiedenis Renkum – Heelsum in 2019 een pop-up
tentoonstelling heeft ingericht in een leegstand winkelpand in de Dorpsstraat in
Renkum;
4. De pop-up tentoonstelling in de periode vanaf de opening op 31 augustus tot nu
circa 1.000 bezoekers heeft getrokken;
5. De Stichting Papiergeschiedenis Renkum- Heelsum geheel door vrijwilligers
wordt gerund waarbij de financiering voor de pop-up tentoonstelling met behulp
van externe fondsen is gerealiseerd.
6. De Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum voor 2019 een
subsidieaanvraag voor een financiële bijdrage in de kosten voor een bedrag van
€ 10.000,-- bij het gemeentebestuur heeft ingediend;
7. Het gemeentebestuur in december 2018 , ondanks diverse bestuurlijke en
ambtelijke overleggen, voor 2019 slechts een subsidie van € 2.500,-- toekent.
Overwegende dat:
1. De pop-up tentoonstelling voor zowel inwoners als toeristen een belangrijke
functie vervult in de voorlichting omtrent het ontstaan van de papierindustrie in
Renkum;
2. De pop-up tentoonstelling hiermee een bijdrage levert aan het versterken van de
lokale cultuur, economie en sociale cohesie in het dorp Renkum;
3. De pop-up tentoonstelling een belangrijke try-out vormt voor een toekomstig
permanent papiermuseum en educatiecentrum;
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4. Er door het niet toekennen van de gevraagde subsidie voor 2019 een gat in de
begroting van de Stichting papiergeschiedenis Renkum – Heelsum ontstaat;
5. Er voor de stichting geen mogelijkheid meer is om op korte termijn dit gat te
dichten door het werven van aanvullende fondsen, wat onderbouwd en
inzichtelijk is gemaakt;
6. De grootste post van de begroting van de stichting voor 2019 bestaat uit het
dekken van de huur van de locatie van het papiermuseum;
7. Er voor januari 2019 een nieuwe huurovereenkomst voor een bedrag van
€ 12.000,-- getekend moet worden voor de huur van de locatie van het museum
in 2019;
8. De stichting de huurovereenkomst niet kan tekenen indien er geen duidelijkheid
bestaat over de dekking van de kosten die hiermee samenhangen;
9. Dit er waarschijnlijk toe zal leiden dat de stichting in 2019 haar activiteiten met
betrekking tot de pop-up tentoonstelling zal moeten beëindigen, waardoor een
afbreukrisico qua pr-beleid voorstelbaar wordt.
Draagt het college op:
1. Om in overleg te treden met het bestuur van de Stichting Papiergeschiedenis
Renkum –Heelsum over de ontstane situatie en hen actief te ondersteunen bij
het werven van externe fondsen ten einde voor 2019 te komen tot een sluitende
begroting;
2. Om, lopende het onder punt 1 genoemde wervingstraject voor externe
financiering, voor 31 december 2018 een dusdanige garantstelling aan de
Stichting Papiergeschiedenis Renkum –Heelsum af te geven dat de pop-up
tentoonstelling in 2019 kan worden vervolgd op de wijze zoals is aangevraagd in
de ingediende subsidieaanvraag.
En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit:
De motie wordt niet in stemming gebracht omdat de toegezegde financiële middelen voldoende
moeten zijn om de pop-up tentoonstelling voor 2019 draaiende te houden, zodat externe fondsen
kunnen worden verworven.
Actie:
College gaat in gesprek met alle betrokkenen.
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