
SP fractie Breda  
www.breda.sp.nl  
Stadserf 1  
4811 XS Breda  
T: 076 529 43 32  
E: breda@sp.nl  
 
Breda, 20 juni 2018 
 
Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Stoppen bruikleen StadsGalerijBreda  
 
Geacht College, 
 
Door de Stadsgalerij is de afgelopen jaren veel energie en liefde gestoken in de 
Stadsgalerij Breda.  Het getuigd van lef om één dag voor de opening van een 
expositie de gebruiksovereenkomst niet te verlengen. 
 
De Stadsgalerij kreeg jarenlang elk jaar een brief voor een nieuwe periode, 
verlenging steeds met één jaar.  
Vanaf 2014 heeft men niets meer gehoord tot zaterdag 16 juni, één dag voor de 
opening van de expositie van zondag 17 juni.  
Vreemde timing, want er is subsidie toegekend voor dit kunstproject mede door de 
samenwerking van Stadsgalerij met Stedelijk Museum. Stadsgalerij zou betrokken 
blijven en op de hoogte gehouden worden m.b.t. de ontwikkelingen in de Oostflank 
waar Kunst een belangrijke drager is en/of wordt. 
 
Er ligt er een uitgewerkt plan welke Stadsgalerij i.s.m. NV Stadsherstel al twee jaar 
geleden heeft ingediend. Zij willen het opknappen en dan weer aan Stichting 
Stadsgalerij terug geven.  
 
  
Vandaar de volgende vragen: 
1. Waarom nu, één dag voor de opening van een expositie de 

bruikleenovereenkomst opgezegd? 
2. Bent u bekend met de plannen die Stadsgalerij samen met N.V. Stadsherstel 

heeft ingediend twee jaar geleden? 
3. Zitten die plannen in de nieuwe ontwikkelingen? 
4. Staat u open voor het vaststellen van een nieuwe bruikleenovereenkomst? 
5. Zo ja, wordt Stadsgalerij dan ook opgenomen in de hoofdstructuur van het 

kunstlandschap? 



6. Wat is de reden om de bruikleenovereenkomst niet te verlengen?  
7. Tot 2020 mag Stadsgalerij haar activiteiten continueren zo lees ik in de krant. 

Klopt dat? Zo ja, is dat dan een ongeschreven bruikleenovereenkomst? 
8. Breda heeft nauwelijks expositiemogelijkheden. Stadsgalerij voorziet, voorzag 

in een behoefte. Gaat u Stadsgalerij helpen een andere locatie te vinden 
mocht zij niet terug kunnen of mogen keren na uitwerking van eventuele 
ontwikkelingen?  

 
Met hartelijke groet, 
 
Maurice Spapens    
BurgerRaadslid SP Breda 
 
  

 
 


