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Onderwerp: tekeningen van mevrouw

Geachte heer

,

Op 21 juli 2019 heeft u een brief gezonden aan de raad. Wij nemen aan dat u de brief
namens mevrouw
heeft gestuurd.
Uw brief staat op de lijst van ingekomen stukken voor de raad van september 2019, met het
verzoek aan het college om deze brief namens de raad te behandelen en te beantwoorden.

Uit uw brief blijkt dat mevrouw
graag een schriftelijke reactie had willen ontvangen met
daarin een antwoord op de vraag wat er met haar kunstwerken is gebeurd.
In een eerdere brief die u namens het college heeft ontvangen (kenmerk L187858 van 23
oktober 2018) is de gang van zaken geschetst die ertoe geleid heeft dat de tekeningen van
mevrouw
niet meer bij de gemeente aanwezig zijn. Deze brief is ongelukkig
geformuleerd en wij hebben er begrip voor dat de gebruikte tekst als kwetsend door
mevrouw
is ervaren.
Gezien de vragen die er nog zijn over het handelen van de gemeente, berichten wij u
hieronder en vooruitlopend op de raadsvergadering, wat er gebeurd is met de tekeningen
van mevrouw
en de beantwoording van uw brief van 5 november 2018.

Naar aanleiding van de brief van mevrouw
van 3 november 2018 en uw brief van 5
november 2018 is contact opgenomen met mevrouw
om een afspraak te maken. De
burgemeester en wethouder Van Beurden wilden graag toelichten aan mevrouw
wat er
gebeurd is met de tekeningen en persoonlijk hun excuses aanbieden voor de onzorgvuldige
gang van zaken. Mevrouw
heeft in het telefonisch onderhoud duidelijk aangegeven dat
zijn geen prijs stelde op persoonlijk contact. Dat hebben wij willen respecteren en daarom
hebben wij ook nadere correspondentie met haar persoonlijk laten rusten.
Helaas is niet goed begrepen dat mevrouw
graag eerst een schriftelijke inhoudelijke
reactie had gehad op haar brief van 3 november 2018 alvorens in gesprek te gaan met de
burgemeester en de heer Van Beurden, zoals u in uw brief stelt. Door de afwijzing van het
aangeboden bezoek van beiden is er door de gemeente vanuit gegaan dat er geen prijs
meer werd gesteld op contact. Uit uw brief blijkt dat mevrouw
dit anders heeft bedoeld.

Medio dit jaar is de gang van zaken rond de tekeningen in een raadsvergadering besproken.
De wethouder heeft toen toegelicht was er gebeurd is met de tekeningen van mevrouw
en dat ten onrechte niet het landelijke protocol is gevolgd, op grond waarvan deze eerst aan
mevrouw
hadden moeten worden aangeboden voordat zij werden vernietigd. Hij heeft
daarvoor ook in de raad zijn excuses aangeboden. De pers heeft hierover ook bericht in de
krant.

Wij willen hierbij graag nog nader toelichten wat er met de tekeningen van mevrouw
is
gebeurd, in aanvulling op onze brief van 23 oktober 2018. Ten tijde van de eerste verhuizing
van ’t Erf naar de Fokkerstraat zijn de tekeningen, net als andere kunstvoorwerpen en delen
van de overblijvende (kantoor) inventaris, aangeboden aan maatschappelijke organisaties
en musea. De overblijvende kunstvoorwerpen, waaronder de tekeningen van mevrouw
zijn vervolgens ter overname aan het personeel aangeboden.
Wij hebben kunnen achterhalen dat een tekening van mevrouw
is aangekocht door een
van de collega’s van de gemeente. De overige tekeningen zijn, samen met de andere
kunstvoorwerpen en overblijvende inventaris, vernietigd.

Wij zouden mevrouw
graag anders informeren en begrijpen dat dit voor mevrouw
een zeer vervelend bericht is. Helaas kunnen wij de geschetste gang van zaken niet meer
ongedaan maken. Wij bieden mevrouw
daarvoor nogmaals onze excuses aan en zijn
ook bereid alsnog persoonlijk met mevrouw
in gesprek te gaan.
Wanneer mevrouw
nog prijs stelt op contact hierover, dan horen wij dat graag van haar.

De raad ontvangt, zoals gebruikelijk, een afschrift van deze brief aan u.
Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,
K.

H.W. de Graaf-Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester
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