
MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-113 / agendapunt:  

 

Onderwerp: Stichting De Oostkerk  

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 17 september 2020 

 

De raad,  

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat: 

- Stichting De Oostkerk in korte tijd heeft bewezen levensvatbaar te zijn, ondanks dat zij geheel 

afhankelijk is van kaartverkoop, verhuur en horeca, en niet zoals vergelijkbare instellingen kan 

terugvallen op een subsidievoorziening; 

- De Stichting een aannemelijke, kostendekkende begroting heeft opgesteld voor de komende 4 jaar; 

- De Stichting zich inzet om, binnen de beperkende omstandigheden, zoveel mogelijk inkomsten te 

genereren tijdens deze crisisperiode, door het organiseren van zomeractiviteiten, inhaal- en 

herhalingsconcerten en crowdfundingactiviteiten; 

- De Stichting door toedoen van de corona-crisis op korte termijn een eenmalige overbruggingsbijdrage 

van Є 32.500 nodig heeft om te overleven; 

- De Stichting de gemeente gemotiveerd heeft verzocht daartoe financiële steun te verlenen; 

 

van mening dat: 

- De corona-crisis bestempeld moet worden als een onvoorzienbaar incident; 

- De Stichting levensvatbaar blijft indien de financiële gevolgen van deze crisis adequaat worden 

opgevangen; 

- De Stichting van groot belang is voor het culturele klimaat in Middelburg door haar actieve en 

grotendeels voor een ieder toegankelijke gebruik van de Oostkerk; 

- De Stichting in de korte tijd van haar bestaan vanaf voorjaar 2019 heeft aangetoond te voorzien in een 

culturele en maatschappelijke behoefte; 

- De Stichting veel waardering oogst en beschikt over een grote achterban binnen en buiten gemeente 

Middelburg; 

- De Stichting naast haar culturele activiteiten ook voorziet in een toeristische behoefte, door met de 

inzet van een omvangrijke vrijwilligersgroep rondleidingen te verzorgen door dit bezienswaardig 

topmonument; 

- De Oostkerk behoort tot het nationale culturele erfgoed, hetgeen onder meer blijkt uit de opname in de 

top-100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 

- Herbestemming van de Oostkerk de mogelijkheden tot monumentenbehoud consolideert en daarmee 

de naamsbekendheid, het vestigingsklimaat en de lokale economie versterkt. 

verzoekt het college:  

1. Op korte termijn er alles aan te doen wat binnen haar vermogen ligt om ontbinding van de Stichting De 

Oostkerk vanwege de corona-crisis te voorkomen; 

2. De raad te informeren over de resultaten. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de LPM, 

 

 

Ed de Graaf 



 


