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‘Voordelen samenwerking SM’s en Noordbrabants Museum in 
Museumkwartier  onvoldoende uitgewerkt’ 

Rekenkamercommissie onderzocht exploitatie Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 

 
De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft op verzoek van de gemeenteraad 
onderzoek verricht naar de exploitatie van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s). 
Zij constateert onder meer dat de zoektocht naar voordelen van samenwerking tussen SM’s 
en Noordbrabants Museum (NbM) nog niet is afgerond en dat deze voordelen onvoldoende 
zijn uitgewerkt. Ook is er geen businessplan voor het nieuwe museum SM’s en het 
cultuurbeleid biedt onvoldoende basis voor het SM’s. Het eindrapport is aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Het onderzoek 
De Rekenkamercommissie wilde met dit onderzoek de raad inzicht geven in de wijze 
waarop verschillende inzichten rond de exploitatie van het SM’s een rol hebben gespeeld bij 
de besluitvorming over de nieuwbouw. De commissie heeft gekeken naar de oorzaken van 
de belangrijkste schommelingen in de exploitatie van het SM’s in de periode 2003-2008. 
Ook zijn de voordelen, in termen van efficiencywinst en samenwerkingsvoordelen, van 
vestiging direct naast het NbM onderzocht. 
 
De geconstateerde feiten 
Voordelen van samenwerking tussen SM’s en NbM werden verwacht op vier aspecten 
(publieksbereik, aantrekkingskracht binnenstad, kosten bouw en exploitatie). Uit het 
onderzoek blijkt dat alleen op de investeringslast (bouw) een besparing is uitgewerkt. De 
zoektocht naar voordelen van samenwerking is nog gaande en de voordelen zijn nog niet 
aangetoond, terwijl het als argument een belangrijke rol speelde bij de locatiekeuze. 
Zelfstandigheid en behoud van eigen identiteit van beide musea worden door alle 
betrokkenen benadrukt. Het onderzoek leidt tot de bevinding dat deze houding het 
realiseren van maximale voordelen van samenwerking in de weg heeft gestaan of in ieder 
geval niet heeft bevorderd. Dit is zowel op de harde (financiën, personeel, fysieke ruimte, 
etc.) als zachte (omgangsvormen, houding, gedrag) aspecten het geval. De strikte 
organisatorische scheiding tussen SM’s en NbM belemmert een maximaal voordeel, zo blijkt 
uit het onderzoek. Beide musea zouden elkaar veel intensiever kunnen opzoeken op allerlei 
aspecten, ondanks het behoud van eigen identiteit. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat er geen businessplan is voor het museum in de ‘nieuwe stijl’. 
Er is geen inzicht in de samenhang tussen organisatie van het museum, inhoud van de 
collectie en de exploitatie.  
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Uit het onderzoek blijkt dat het inhoudelijke cultuurbeleid dat ten tijde van de besluitvorming 
over de budgetten aanwezig was, niet voldoende richtinggevend was voor de locatiekeuze 
van het SM’s en de totale investering. Ook het nieuwe Beleidsplan Cultuur levert dit inzicht 
niet op. In het besluitvormingsproces hebben stedenbouwkundige argumenten de 
boventoon gevoerd. 
 
De Rekenkamercommissie heeft er voor gekozen de feiten te presenteren zoals ze door de 
onderzoekers werden aangetroffen. Het rapport bevat alleen samenvattende conclusies en 
geen aanbevelingen. De raad heeft gevraagd het rapport vóór de behandeling van de 
begroting 2010 te mogen ontvangen, zodat het daarin kan worden meegenomen. Het 
rapport wordt op een later moment in de raadscommissie en gemeenteraad besproken.  
 
Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad ingesteld en onafhankelijk van het 
gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De commissie wil met 
onderzoek een bijdrage leveren aan een goed functionerende gemeente. Zij richt haar 
onderzoek vooral op de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De Bossche 
Rekenkamercommissie heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook 
kijkt de commissie naar de mogelijkheden om de politieke sturing van de gemeenteraad te 
verbeteren. De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch bestaat uit vijf externe leden 
(onder wie de voorzitter) en twee raadsleden 
 
Meer informatie: 
U kunt het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie downloaden van de website 
van de rekenkamercommissie: http://www.s-hertogenbosch.nl/rekenkamercommissie 
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