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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende beschikbaar stellen 
kunstwerken 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 15 december 2021 heeft de fractie van D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het beschikbaar stellen van 
kunstwerken. Het antwoord vindt u onder de vragen: 
  
-  Bent u met D66 van mening dat Lijsje en Rob Scholte ook de zorg hebben voor een jong gezin 

met twee kinderen? 
-  Bent u met D66 van mening dat bedoelde overzichtstentoonstelling een begin kan zijn voor een 
 doorstart van Rob Scholte en een weg kan betekenen naar een hoopvolle toekomst? 
-  Bent u met ons van mening dat het college zich uiterst formeel opstelt en te veel refereert naar 

het verleden, door te weigeren te onderzoeken of de in beslag genomen kunstwerken 
gedurende de tentoonstelling kunnen worden uitgeleend aan Museum de Fundatie? 

-  Bent u met ons van mening dat Lijsje Snijder en Rob Scholte samen met Museum de Fundatie 
hun uiterste best hebben gedaan om alle schilderijen, die verspreid waren over de hele wereld, 
eerst te lokaliseren en in bruikleen bij elkaar te brengen en dat het daarbij een gemis is dat de 
schilderijen uit het museum uit Den Helder niet kunnen worden getoond? 

-  Kunt u bovenstaande vragen beantwoorden met motivatie (dus niet volstaan met ja of nee) en 
ziet u alsnog een mogelijkheid om positief te reageren op het verzoek van Lijsje Snijder door 
uw uiterste best te doen om de inderdaad aanwezige belemmeringen door een pro-actieve 
houding weg te nemen? 

-  Wilt u de vragen zo mogelijk vandaag beantwoorden, in verband met de tentoonstelling vanaf  
 18 december? 
 
 
In oktober 2019 ontvingen wij een brief van museum De Fundatie met het verzoek om toestemming te 
verlenen om een beperkt aantal werken, uit de kunstcollectie van het Rob Scholte museum waarop ons 
beslag rust, voor genoemde overzichtstentoonstelling aan museum De Fundatie in bruikleen te geven. In 
januari 2020 hebben wij hierop gemotiveerd gereageerd. Hierop hebben wij geen reactie meer ontvangen. 
 
Naar aanleiding van mondelinge opmerkingen ter zake hebben wij voorafgaand aan de start van het 
mediationtraject aan de advocaten van de heer Scholte en mevrouw Snijder in april 2021  te kennen gegeven 
dat in de mediation ook deeloplossingen mogelijk zijn. Een deeloplossing had kunnen zijn om bepaalde 
werken uit te lenen aan museum De Fundatie indien de andere beslaglegger daar ook toestemming voor had 
verleend. De mediation is zoals u weet helaas beëindigd zonder dat een (deel)oplossing tot stand is gekomen.   
 
Over het “verzoek”, zijnde een bericht van 13 december 2021 van mevrouw Snijder op social media, wensen 
wij nog het volgende op te merken. Wij werden door de krant gewezen op het bestaan hiervan: het college 
noch uw gemeenteraad heeft een afschrift van dit bericht ontvangen.  
 
Voor zover de heer Scholte en mevrouw Snijder hierover contact wensen met de gemeente, blijven wij 
daartoe bereid. Een indirecte dialoog via de media vinden wij echter ongewenst. Om die reden kiezen wij 
ervoor hier verder niet op te reageren. 
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Voor het overige verwijzen wij u naar onze beantwoording van de aanvullende vragen van D66 over dit 
onderwerp in de raadsvergadering van 20 december 2021. 
 
 
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
 
  
Den Helder, 11 januari 2022 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

J.A. (Jan) de Boer MSc.  
burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 
 
  


