
  

 

 

5.  

 

Motie stoppen huidige wijze van regelen kunstvoorwerpen van de oude vijf 

gemeenten 

 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 10 november 2020; 

 

Overwegende: 

 

dat al een aantal jaren bij diverse commissies en zelfs raadsvergaderingen aan de 

orde geweest is de wijze waarop het College omgaat met de kunst afkomstig uit 

de vijf gemeenten vóór 2004; 

 

dat het College nu eindelijk eens een keer vaart moet maken met deze toch niet al 

te lastige klus om de kunst te duiden en ook aan te geven wat er met de 

kunststukken dient te gebeuren; 

 

dat uit beantwoording van vragen vanuit het College gebleken is dat er inmiddels 

€ 10.000,-- is besteed aan opslag van diverse kunststukken en vele tienduizenden 

euro’s aan externe adviseurs die steeds maar weer door het College zijn 

ingeschakeld; 

 

dat van de toezegging van de wethouder dat voor het einde van dit jaar 

duidelijkheid zou zijn, weinig terecht lijkt te komen nu weer in de beantwoording 

van een vraag gesteld door GBW als antwoord is aangegeven dat er een 

tussenrapport zal komen; 

 

dat dit moet stoppen en op korte termijn duidelijk moet worden wat er met de 

circa 350 BKR-stukken gaat gebeuren en ook wat er moet gebeuren met de kunst 

afkomstig uit de vijf gemeenten; 

 

dat de lange duur al geleid heeft tot “vermissingen” / diefstallen omdat een aantal 

stukken niet meer getraceerd kunnen worden; 

 

dat het College voorts heeft aangegeven dat de verzekering geen uitkeringen 

gedaan heeft terzake van de diefstallen en evenmin uitkeringen gedaan heeft 

terzake van beschadigingen die door de verhuizing van de kunststukken in 2017 / 

2018 hebben plaatsgevonden; 
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dat het College op dat punt alsnog moet trachten een schade-uitkering te krijgen 

en als dat wordt afgewezen aan de Raad dient te rapporteren waarom de afwijzing 

is geschied. Gedacht wordt hierbij niet alleen aan de verzekering van de 

gemeente, maar ook aan de verzekering van het verhuisbedrijf in 2017 / 2018; 

 

dat in ieder geval gestopt dient te worden met het maken van kosten en op een 

praktische wijze moet worden bekeken wat er met de gemeentelijke kunst gaat 

gebeuren, waar eventuele plekken in de diverse kernen zijn om de waardevolle 

stukken te plaatsen en ook wat er gebeurt met de stukken die voorlopig nog geen 

bestemming krijgen en opgeslagen moeten worden; 

 

dat wellicht een aantal kunststukken wachten op de komst van het Westlandse 

Kunstmuseum en op zich is dan duidelijk wat de stip aan de horizon is; 

 

Verzoekt het College:  

- Alsnog te trachten de schade van de vermiste /gestolen en beschadigde 

kunststukken te verhalen op enige verzekering en aan de Raad te 

rapporteren hoe dat verder afloopt; 

- Binnen één maand te komen met aanwezige lijsten die er zijn met BKR-kunst 

en gemeentekunst en per object aan te geven wat het voorstel van het 

College is wat ermee moet gebeuren; 

- Te stoppen met het inzetten van externe adviseurs om bij een en ander 

behulpzaam te zijn, nu al heel veel op papier staat; 

- Alle kunstwerken weer terug te brengen naar het gemeentelijk archief in 

Naaldwijk en verder geen inhuur van ruimte meer te bekostigen omdat in 

Westland plaats genoeg moet zijn om de kunstwerken op een deugdelijke 

wijze te bewaren. 

- Binnen 30 dagen na heden een lijst te verschaffen van gestolen / vermiste / 

beschadigde kunstwerken, zodat eventueel ook aan derden duidelijk wordt 

welke kunstwerken in eigendom aan de gemeente toebehoren en kan 

wanneer deze worden waargenomen c.q. opgespoord, de bezitter deze 

retourneren aan de rechtmatige eigenaar, te weten de gemeente. 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig, 

Peter Duijsens 

 


