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Geachte commissieleden, 
 
Zoals dinsdagavond 16 maart toegezegd aan de commissie Sociale leefomgeving informeer ik u 
nog nader over de juridische aspecten van de voor 2021 afgegeven subsidiebeschikking aan het 
museum 1940 – 1945.  
 
In deze beschikking wordt het besluit medegedeeld over de toegekende subsidie "voor de 
exploitatie van het Museum 1940 – 1945 en het daar te doorlopen kwaliteitstraject volgens het 
raadsbesluit van 28 mei 2019." 
 
Als motivering voor dit besluit is aangegeven:  
"Wij vinden een museum over de periode 1940 – 1945 in Dordrecht een waardevol onderdeel van 
de culturele infrastructuur in Dordrecht. Aan dit museum stellen wij wel eisen, zoals aangegeven 
in het voorstel en besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2019, op het gebied van collectie, 
presentatie en educatie." 
Voorts stelt het gemeentebestuur: "…..ontbreekt bij ons het vertrouwen dat het bestuur in de 
huidige samenstelling, in staat is de gemeentelijke beleidsdoelstellingen met het museum 1940 -
1945 te realiseren."  
Bij het beoogde (meetbare) resultaat is naast drie inhoudelijke resultaten, aangegeven : 
" Van het huidige bestuur is voor 1 juni 2021 een substantieel deel, waaronder de voorzitter, 
teruggetreden. Het bestuur is aangevuld met mensen die know how meebrengen op het gebied 
van bestuurskracht, organisatievermogen en museale competenties (collectiebeheer, 
museumpresentatie en educatie). Zij laten in 2021 zien aantoonbare vorderingen te maken met 
de implementatie van de aanbevelingen uit de rapportage van de kwartiermaker." 
 
Over de voorwaardelijke beëindiging subsidierelatie is het volgende gesteld:  
"Wij vinden de eerstgenoemde verplichting van groot belang voor het bereiken van het hiervoor 
beschreven maatschappelijke effect en het beschreven beoogde (meetbare) resultaat. Wij hebben 
dit uitgebreid met u besproken tijdens een bestuurlijk overleg op 14 december 2020. Wanneer de 
wijziging van het bestuur en de voorzittersfunctie niet op uiterlijk 1 juni 2021 heeft 
plaatsgevonden, melden wij bij deze alvast dat wij zullen besluiten de stichting Museum 1940 – 
1945 vanaf 1-1-2022 niet meer te subsidiëren." 
 
Juridische onderbouwing: 
Deze verplichting is opgelegd krachtens artikel 14 lid 1 Algemene subsidieverordening Dordrecht 
samen met artikel 4:38 Algemene wet bestuursrecht, namelijk als 'andere verplichting die strekt 
tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.'  
Het doel van de subsidie is een museum 1940-1945, dat een waardevol onderdeel is van de 
culturele infrastructuur in Dordrecht. (aldus de beschikking). In de contacten met het museum 
sinds 2016 tot heden, waarin wij geïnvesteerd hebben in het formuleren en realiseren van een 
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kwaliteitsslag bij het museum, is het bestuur er niet in geslaagd enige aantoonbare vooruitgang te 
boeken, ondanks dat het bestuur hier sinds december 2019 in ondersteund wordt door een, in 
overleg met het bestuur geworven en door ons gefinancierde, kwartiermaker. 
 
Dit brengt ons tot de conclusie dat het huidige bestuur niet in staat is om -met subsidie van de 
gemeente - bij te dragen aan de realisatie van het doel van deze subsidie.  
In die context achten wij het legitiem om daarom kwalitatieve eisen te stellen aan het bestuur. 
 


