
 

Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
44  Verkopen/ teruggeven kunst (Luigies) 5.4 Musea MO Jan Mol / Hans van 

Rijsbergen 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€  14.000 Nee S – Middellange termijn Nee Arno Janssen 
     
  Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 0  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd? 
 
De vraag over het verkopen / teruggeven kunst (Luigies) is in het verleden door diverse colleges opgeworpen. Op 5 januari 2010 is dit 
aan de orde geweest in de vergadering van het college van B&W. Bij die gelegenheid is hierover het volgende gerapporteerd: 
Gelet op de schenkingsvoorwaarden, zijn de volgende opties niet mogelijk: 
 
Deel collectie verkopen? 
De collectie is één en ondeelbaar. Kunstwerken kunnen alleen worden verkocht, als met de opbrengst daarvan andere kunstwerken 
worden gekocht. 
 
Collectie naar de erven?  
De collectie is één en ondeelbaar. Het is niet duidelijk of er nog meer erven (dan mw. Damstra) zijn. De heer Luigies zegt er het volgende 
over: 'Voor een verzamelaar is het nimmer aantrekkelijk dat, bij geringe belangstelling van erfgenamen tot behoud, het kunstbezit 
gespreid wordt in vele windrichtingen verkoop op veilingen en vendu's. Daar mee vervalt de optie om de collectie te retourneren. Dit los 
van de daarmee samenhangende juridische en financiële complicaties en verwikkelingen. 
 
Deze conclusies zijn in de rechtszaken die mw. Damstra (rond 2014) tegen de gemeente Papendrecht heeft aangespannen niet 
aangetast.  
 
Contractuele afspraken met museum Dordrecht.  
Het arrest van 11 november 2014 van het Gerechtshof in Den Haag heeft ertoe geleid dat er een wijziging in de schenkingsactie is 
aangebracht in die zin, dat een deel van de collectie voor depotdoeleinden ook in de gemeente Dordrecht ondergebracht mag worden. 



Door deze aanpassing hoeft de gemeente Papendrecht geen depotvoorzieningen op museaal niveau te exploiteren. Naar aanleiding 
hiervan zijn kunstwerken met een museale betekenis overgebracht naar (het depot van) het Dordrechts Museum. De waarde van de 
kunstwerken in het Dordrecht Museum bedraagt ca. € 3,5 miljoen euro. De waarde van de in Papendrecht achtergebleven kunstwerken 
bedragen ca. € 0,9 miljoen euro. De jaarlijkse beheerskosten van het Dordrecht Museum bedragen op jaarbasis € 1.500,- ex BTW. Daar 
stond indertijd een aanzienlijke reductie van de verzekeringskosten tegenover. 
 
Beheersfunctionaris lokaal is vanaf 2020 nog niet ingeregeld. 
Per 1 januari 2021 zijn vrijwilligersovereenkomsten met de dames Bremer en Swanborn en de heer Mol afgesloten voor het beheer van 
de collectie in het gemeentehuis. 
 
De verwachting is dat hier geen besparing is te behalen. 
2022: € 0 
2023: € 0 
2024: € 0 
2025: € 0 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Zoals gemeld biedt de schenkingsacte en de interpretatie daarvan geen ruimte om de collectie te gelde te maken of te vervreemden. 
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
Per 1 januari 2021 zijn vrijwilligersovereenkomsten met de dames Bremer en Swanborn en de heer Mol afgesloten voor het beheer van 
de collectie in het gemeentehuis. Professioneel beheer van de collectie voor wat betreft het Papendrechtse deel is niet meer nodig. 
 

Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
Niet van toepassing. 
 

Snelheid 
herstel in 
betere tijden 

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? 
 
Niet van toepassing . 
 



Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
Niet van toepassing . 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Niet van toepassing. 
 

 


