scenario 1 - (botte bijl scenario) gericht op afstoting.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

Ingewikkeld

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

mogelijk

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

Ingewikkeld

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

Ingewikkeld

Collectie 5 - Straat meubilair

2

laten zoals het is

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

laten zoals het is

Past binnen het streven van de gemeenteraad van Wassenaar dat in de 'Cultuurnota
Wassenaar 2017-2020, Kracht van Kunst' vaststelt; het beheren van een
kunstcollectie is geen gemeentelijke kerntaak.

voordelen
Weinig maatschappelijk draagvlak. Staat in schil contrast met de sociaal culturele en
kunsthistorische geschiedenis van de gemeente Wassenaar. Uitvoering van dit
scenario is lastig en kostbaar. Afstoten van de collecties is tijdrovend en
gecompliseerd (zie bijlage 2; juridisch kader). Eventuele opbrengsten bij verkoop zijn
beperkt.
nadelen
Negatief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie
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scenario 2 - splitsing collecties, gericht op afstoten.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

Ingewikkeld

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

mogelijk

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

Ingewikkeld

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

Past binnen het streven van de gemeenteraad van Wassenaar dat in de 'Cultuurnota
Wassenaar 2017-2020, Kracht van Kunst' vaststelt dat het beheren van een
kunstcollectie geen gemeentelijke kerntaak is. Buitenplaats 'De Paauw' kan behouden
blijven voor de gemeente Wassenaar.
voordelen
Uitvoering van dit scenario is lastig en kostbaar. Afstoten van de collecties is
tijdrovend en gecompliseerd (zie bijlage 2; juridisch kader). Eventuele opbrengsten bij
verkoop zijn beperkt. Staat in schil contrast met de sociaal culturele en
kunsthistorische geschiedenis van de gemeente Wassenaar.
nadelen
Negatief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie

pagina 2 van 7

scenario 3 - splitsing collecties, gericht op afstoten beperkt deel collectie.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

mogelijk

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

mogelijk

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

mogelijk

Kunstcollectie van de gemeente Wassenaar blijft voor een belangrijk deel behouden,
maar wordt in omvang beter beheersbaar. Buitenplaats 'De Paauw' kan behouden
blijven voor de gemeente Wassenaar.

voordelen
Afstoten BKR-collectie is tijdrovend en gecompliseerd (zie bijlage 2; juridisch kader).
Eventuele opbrengsten bij verkoop BKR-collectie zijn beperkt. Beheer en onderhoud
deel collecties 1 en 3 betekend inzet-, of het aantrekken van deskundig personeel en
is daarmee een dure keuze.
nadelen
Negatief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie
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scenario 4 - splitsing collecties, gericht op behoud, onder eigen beheer.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

mogelijk

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

mogelijk

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

mogelijk

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

Kunstcollectie van de gemeente Wassenaar blijft volledig behouden. Buitenplaats 'De
Paauw' kan behouden blijven voor de gemeente Wassenaar.

voordelen
Beheer en onderhoud van alle collecties betekend inzet-, of het aantrekken van
deskundig personeel. Het is om deze reden het duurste van alle scenario's

nadelen
Negatief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie
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scenario 5 - splitsing collecties, divers beheer en beperkte verkoop.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

wenselijk

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

mogelijk

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

mogelijk

Kunstcollectie van de gemeente Wassenaar blijft voor een aanzienlijk deel behouden.
Door het beheer kunst in de openbare ruimte uit te besteden aan een gespecialiseerd
partij zijn de kosten beheersbaar. Buitenplaats 'De Paauw' kan behouden blijven voor
de gemeente Wassenaar.
voordelen
Afstoten BKR-collectie is tijdrovend en gecompliseerd (zie bijlage 2; juridisch kader).
Eventuele opbrengsten bij verkoop BKR-collectie zijn beperkt. Er dienen middelen
beschikbaar te worden gesteld voor het beheer en onderhoud van de collectie kunst in
de openbare ruimte. Beheer en onderhoud deel collectie 03 betekend inzet-, of het
aantrekken van deskundig personeel.
nadelen
Gematigd positief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie
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scenario 6 A - splitsing collecties, gericht op uitbesteed beheer en beperkte verkoop.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

wenselijk

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

mogelijk
wenselijk

Kunstcollectie van de gemeente Wassenaar blijft voor een groot deel behouden. Door
het beheer uit te besteden aan één gespecialiseerd partij zijn de kosten beheersbaar.
Buitenplaats 'De Paauw' kan behouden blijven voor de gemeente Wassenaar.

voordelen
Afstoten BKR-collectie is tijdrovend en gecompliseerd (zie bijlage 2; juridisch kader).
Eventuele opbrengsten bij verkoop BKR-collectie zijn beperkt. Er dienen middelen
beschikbaar te worden gesteld voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke
kunstcollecties.
nadelen
Positief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie

pagina 6 van 7

scenario 6 B - splitsing collecties, gericht op uitbesteed beheer en behoud collectie.
verkoop / afstoten

scenario's - Collectieplan Wassenaar

categorie

behouden / eigen beheer

uitbesteed beheer

aantal*

Collectie 1 - Kunst in de Openbare Ruimte / Monumenten

74

wenselijk

Collectie 2 - BKR kunstwerken

183

mogelijk

Collectie 3 - Aankopen, opdrachten, ruil en schenking - beeldende kunst

482

wenselijk

Collectie 4 - Interieur, antiek en curiosa / collectie "de Paauw"

116

zie bijlage 1; Kunstcollectie “De Paauw”

Collectie 5 - Straat meubilair

2

buiten kunst collectie plaatsen

Collectie 6 - Werken in bruikleen

13

buiten 'collectie Gemeente Wassenaar' plaatsen

Kunstcollectie van de gemeente Wassenaar blijft volledig behouden. Door het beheer
uit te besteden aan één gespecialiseerd partij zijn de kosten beheersbaar.
Buitenplaats 'De Paauw' kan behouden blijven voor de gemeente Wassenaar.

voordelen
Er dienen middelen beschikbaar te worden gesteld voor het beheer en onderhoud van
de gemeentelijke kunstcollecties.

nadelen
Positief

advies

* is bij benadering - als gevolg van onvolledige informatie

pagina 7 van 7

