
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  B. oude Veldhuis, ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Kunstwerken in en om voormalig stadhuis Delden 

 

1. Aanleiding 

Er zijn vanuit de gemeenteraad vragen gesteld over hoe wordt omgegaan met de kunstwerken 

en de plaquettes in en om het voormalig stadhuis in Delden. Dit naar aanleiding van de start 

van de werkzaamheden in het gedeelte van de oude villa. VOF De Wheeme is in november 

2012 gestart met de inpandige verbouwing van de oude villa ten behoeve van The Readshop. 

Deze werkzaamheden zijn toegestaan op basis van een verleende gebruiksontheffing. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In de met VOF De Wheeme gesloten exploitatieovereenkomst is het volgende opgenomen: 

“De kunstwerken en plaquettes die in het pand en op het perceel aanwezig zijn blijven in 

eigendom van de gemeente. Verwijdering dient te geschieden in overleg met en met 

toestemming van de gemeente”. 

 

Enkele kunstwerken zijn, na overleg met de gemeente, door VOF De Wheeme verwijderd en 

opgeslagen bij de gemeentewerf in Bentelo. 

 

De nog op de bouwlocatie aanwezige kunstwerken zijn bekend en in beeld bij de uitvoerder. Er 

zijn door de gemeentelijke handhaver en de uitvoerder afspraken gemaakt over hoe met de 

kunstwerken om te gaan tijdens de inpandige verbouw van de oude villa en de sloop 

(vastgelegd in een afsprakenlijst). De kunstwerken zijn grotendeels in de hekken gezet of op 

een andere manier afgeschermd.   

 

Ambtelijk aanspreekpunt voor terugplaatsing/alternatieve locaties is H. van der Mark (afdeling 

MO). Hij is ook contactpersoon voor de Stichting Beeldende Kunst.   
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De nieuwe eigenaar van de villa, de heer Holtvoort van The Readshop, heeft aangegeven dat 

hij de kunstwerken in en om zijn pand graag in stand wil houden.     

 

Wel dient in ogenschouw te worden genomen dat het een bouwplaats betreft en dat er geen 

100% garantie kan worden gegeven dat de kunstwerken onbeschadigd blijven.   

3. Conclusie 

Er is veel aandacht voor de kunstwerken in en om de locatie van het voormalig stadhuis 

Delden.  

Hoe met de kunstwerken wordt omgegaan is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst en in 

een afsprakenlijst.  


