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Onderwerp  

Herbestemmingen kunstobjecten voormalige gemeentehuizen. 

 

Kennisnemen van 

De herbestemmingen van de kunstobjecten van de voormalige gemeentehuizen Geldermalsen, 

Lingewaal en Neerijnen. Het gaat om de kunstobjecten die geen plek krijgen in het gerenoveerde 

gemeentehuis in Geldermalsen. 

 

Inleiding 

In 2019 is de nieuwe gemeente West Betuwe ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten 

Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. In alle drie de gemeentehuizen was er volop kunst en cultuur 

aanwezig, zoals schilderijen, beeldende kunst, meubilair en bijzondere voorwerpen. Deze objecten 

hebben allen een culturele, kunstzinnige, lokale of financiële waarde.  

 

Samen met de interieurarchitect, collega’s van facilitair en (T)huisvesting is er een inventarisatie 

gemaakt van alle kunstobjecten van de gemeentehuizen van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen.  

Vervolgens is er, in samenspraak met de architect en de portefeuillehouder cultuur, een selectie 

gemaakt van kunstobjecten die behouden blijven voor het gerenoveerde gemeentehuis in 

Geldermalsen. De overige kunstwerken zijn geïnventariseerd en dienen een andere, passende 

herbestemming te krijgen. Het gaat om iets meer dan 500 objecten.  

 

Er heeft periodiek overleg plaatsgevonden over de voorgenomen beleidslijn met de 

portefeuillehouders (T)huisvesting en Cultuur. De Stuurgroep (T)huisvesting heeft met deze aanpak 

ingestemd. In periodieke bestuurlijke voortgangsrapportages (T)huisvesting is melding gemaakt van 

de voornemens om een deel van de genoemde totale kunstvoorraad een plaats te geven in het 

gerenoveerde gemeentehuis, en het overige deel een herbestemming te geven.  

 

Tijdens een themasessie met het college op dinsdag 14 juni 2022 is het proces en de inhoud rondom 

de herverdeling van de kunstwerken besproken. Het college heeft hierbij aangegeven dat een van de 

doelen is dat het eigenaarschap van de kunstwerken wordt overgedragen, zo laagdrempelig mogelijk.  

Daarnaast was het college er over eens dat bij de kunstobjecten die een herbestemming krijgen buiten 

de gemeente dit minimaal kostenneutraal moet gebeuren. Bij de kunstwerken die binnen de gemeente 
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blijven betaalt de gemeente de btw. Ook ziet het college graag dat alle kunstobjecten worden 

getaxeerd.  

 

Herbestemming 

De organisatie Public Support1 heeft in opdracht een gedegen inventarisatie gemaakt en een advies 

opgesteld met per object een passende herbestemming. Dit advies is in te zien in de bijlage 1 

’Inventarisatie en herbestemming kunstobjecten West Betuwe’. 

  

Samenvatting van het advies tot herbestemming 

➢ Minimaal 258 objecten gaan we veilen 

➢ 77 BKR-kunstwerken2: herbestemming wordt bepaald in overeenstemming met kunstenaar of 

nabestaande(n). Waarbij we de kans groot achten dat deze objecten ook worden geveild.  

➢ 122 kunstobjecten worden aan o.a. aan musea, verenigingen en dorpshuizen aangeboden, 

waarvan 75 binnen de gemeente 

Hierbij gaat het om instanties met een lokale, culturele, historische waarde of binding.  

➢ 55 kunstobjecten krijgen een overige bestemming, bijvoorbeeld het Rosa Spier Huis, een 

woon- en werkgemeenschap van kunstenaars en wetenschappers in Laren. Of (voormalig) 

medewerkers van de gemeente die hun eigen creatie kunnen terugkrijgen. 

 

Zoveel mogelijk zijn er meerdere bestemmingen opgenomen in het advies. Over het algemeen geldt 

dat, als de eerste bestemming het object niet accepteert en er geen alternatieve bestemming is 

aangegeven in het advies, het object geveild kan worden. Daarom zullen we eerst de objecten 

aanbieden aan de geselecteerde bestemmingen, en daarna een veiling organiseren. 

 

Bij zowel het schenken als bij het veilen wordt de ontvanger/koper eigenaar van het object. Bij zowel 

het schenken als het verkopen worden er afspraken gemaakt en vastgelegd over de herbestemming 

van het kunstobject.  

 

Kernboodschap 

De ongeveer 500 kunstobjecten uit de 3 voormalige gemeentehuizen van Geldermalsen, Lingewaal en 

Neerijnen die niet meegenomen worden naar het gerenoveerde gemeentehuis in Geldermalsen, dienen 

een passende herbestemming te krijgen. In het bijgevoegde advies staat per object een advies over 

deze herbestemming.  

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

De tijdelijke opslag en bijbehorende verzekering brengen kosten met zich mee. Ook aan het laten 

opstellen van een taxatierapport en het organiseren van de veiling en verkoop zijn kosten verbonden  

 
1 Detachering en werving & selectie voor ondersteunende functies binnen de publieke sector. 
2 De Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR) van 1956-1987 houdt in: eigendom bij gemeente, 
kunstenaren of hun nabestaanden hebben medezeggenschap.  
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Deze kosten worden betaald uit de verkoop en de nog te organiseren veiling. Voor het bedrag dat na 

de veiling en verkoop en na aftrek van kosten overblijft, zal een voorstel worden geschreven dat ter 

goedkeuring zal worden voorgelegd aan het college en de raad.  

Communicatie 

We informeren inwoners en organisaties en communiceren open en transparant over dit traject. De 

gemeente zal niet alleen objecten, maar ook de beoogde herbestemmingen bekend maken, zodat 

eventuele belanghebbenden hierop kunnen reageren. Dit om aan de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur te voldoen. 

 

Vervolg 

Na akkoord van het college, wordt er contact opgenomen met de eerste herbestemming. Over het 

algemeen geldt dat, als de eerste bestemming het object niet accepteert en er geen alternatieve 

bestemming is aangegeven in het advies, het object geveild kan worden. Het voorstel is dan ook om 

eerst de objecten aan te bieden aan de geselecteerde bestemmingen, en daarna een veiling te 

organiseren. 

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 – Inventarisatie en herbestemmingen kunstobjecten voormalige gemeentehuizen 

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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