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Op 26 augustus 2021 heeft mevrouw Van den Beukel van de fractie van de ChristenUnie vragen 

gesteld over de gemeentelijke kunstcollectie. In deze brief geven we een antwoord op de gestelde 
vragen: 

 
1. Op basis van de nota’s Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo (2008) en 

Deltaplan Collectie Hengelo (2010) is blijkbaar een keuze gemaakt welke 
kunstwerken aan de muren van het stadhuis zijn opgehangen en welke naar het 

depot gingen. Is er een collectieplan omtrent de gemeentelijke kunstcollectie 
opgesteld? Als er de gehele collectie is verhuisd naar het stadhuis, kunnen we er 

dan van uit gaan dat gemeente Hengelo geen objecten heeft afgestoten/ 
ontzameld? Als de collectie al onder de loep is genomen, wordt er dan op een 

later stadium nog een keer naar gekeken? Hoe verhouden zich anders de twee 
aspecten vanuit de jaarstukken en de Kunst- en cultuurnota tot elkaar? 

 
In 2017 heeft het college van B&W ingestemd met een ontzameling van de kunstwerken in 

de binnenruimten. Er zijn 600 van de 2.300 werken uit de collectie gehaald. Het ging hier 
om werken met fysieke beschadigingen, maar ook werken die kwalitatief als niet goed 

(meer) konden worden beschouwd. De concrete aanleiding was de renovatie van het 
monumentale stadhuis. Van de 1700 werken die na deze ontzameling over zijn gebleven 

heeft de beheerder van het gemeentelijk kunstbezit met een externe adviseur een selectie 
gemaakt van welke werken in de binnenruimten zouden komen te hangen en welke naar 

het depot zouden gaan. Hieraan ligt geen collectieplan ten grondslag. Voor de selectie is 
gekeken naar de artistieke waarde van de kunstwerken.  

 
Sinds de verhuizing naar het gerenoveerde stadhuis en het nieuwe stadskantoor is de 

beheerder van het gemeentelijk kunstbezit geconfronteerd met het feit dat er nog geen 
compleet beeld is van de huidige collectie. In 2021 wordt de inventarisatie van 

gemeentelijke collectie afgerond zodat er een compleet beeld is van omvang en staat van 
de collectie, de indeling van de kunstwerken in categorieën en de financiële waarde van (in 

elk geval) de belangrijkste kunstwerken. In de kunst- en cultuurnota 2021-2024 wordt 
voorgesteld om hier een vervolg aan te geven door in 2022 de visie op de huidige 

gemeentelijke kunstcollectie te formuleren: wat kunnen/willen we ermee en wat is 
daarvoor nodig? (formatie, depotruimte, budget beheer en onderhoud, soort 

registratiesysteem)? Grofweg zijn er drie scenario’s mogelijk:  
1. een dynamische collectie met aankopen, opdrachten en (wissel)exposities op diverse 

locaties 
2. een statische collectie die alleen te zien is in het stadhuis en het stadskantoor 

3. geen eigen collectie in de binnenruimten, alleen beheer en onderhoud kunstwerken in de 
openbare ruimte.  
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Bij het uitwerken van de scenario’s zal een verbinding worden gelegd met de nota’s 
Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo en Deltaplan Collectie Hengelo. 

 
In de kunst- en cultuurnota 2021-2024 wordt ook een voorstel gedaan om de 

presentatiemogelijkheden voor (professioneel) beeldende kunst uit te breiden. Mogelijk op 
een nieuw podium maar in ieder geval op bestaande podia. Bij de visievorming en het 

onderzoeken van de scenario’s is de gemeentelijke kunstcollectie daarbij een belangrijk 
aandachtspunt.  

 
 

2. Een belangrijk gedeelte van de kunstobjecten komen bij veel gemeenten uit de 
BKR (Beeldend Kunstenaars Regeling 1956-87). Hoeveel objecten uit deze 

periode heeft gemeente Hengelo in haar bezit? 

Er zijn ongeveer 800 kunstwerken die in ons kunstregistratiesysteem geregistreerd staan als 
BKR-werken.  
 

3. Commissie Collectie Nederland vraagt gemeenten middels een vragenlijst om 
inzicht in hun kunstcollectie. Heeft het college deze lijst al ontvangen? Zo ja, is 

het college bereid hieraan mee te werken? 
De vragenlijst van de Commissie Collectie Nederland hebben wij niet ontvangen. Volgens 

de website van de commissie is de vragenlijst bedoeld als inventariserend onderzoek naar 
de Collectie Nederland (welke typen collecties roerend cultureel erfgoed is Nederland rijk?). 

Op dit moment zijn we bezig met het in beeld brengen van de omvang, de staat, en de 
(artistieke/financiële) waarde van de huidige gemeentelijke kunstcollectie in de 

binnenruimten. Op het moment dat deze inventarisatie is afgerond, nemen we deel aan de 
vragenlijst, omdat we op dat moment pas een compleet beeld hebben van de collectie. 

Onze verwachting is dat dit begin 2022 het geval is. 
 

Wij veronderstellen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 

 


