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Datum: 1 maart 2016
Onderwerp vraag:
Vervolgvraag Inventaris kunst in bezit van de stad Mechelen
Toelichtende nota
In eerste instantie wens ik de bevoegde schepen en dienst te bedanken voor het
uitgebreide antwoord op de schriftelijke vraag die ik 18/02 ll. stelde.
Dit antwoord brengt mij er tegelijk toe deze vraag aan u te richten.
In het antwoord dat u mij 1/03 bezorgde, las ik over de plannen voor Depot Rato,
waar de verschillende stukken in bezit van de stad ondergebracht zullen worden. Dit
is echter een plan in de toekomst, waar mijn vraag polst naar de huidige locatie van
de werken. Deze is helaas niet te vinden in de databank waarnaar u verwees.
Deze databank ‘adlib’ zou alle stukken in bezit van de stad bevatten. Bij een korte
test, bleek echter dat deze databank niet volledig is. Zo heb ik weet van minstens 1
stuk van F.B. Van Zaelen dat wel in bezit is van de stad, maar niet vermeld staat in
deze databank.
Hoewel de zoekmogelijkheden handig zijn in ‘adlib’ is het voor mij niet mogelijk een
volledige inventaris weer te geven van de stukken in het bezit van de stad.
Tot slot merkte ik dat mijn tweede vraag tussen de mazen van het net geglipt is. Bij
deze voeg ik ook deze opnieuw toe aan de vragen die ik u wens te stellen.
Concrete vragen:
1. Op welke plaats(en) worden de stukken in bezit van de stad nu opgeslagen?
2. Wat is het plan voor de nabije toekomst van de twee recent aangeworven
stukken? Waar bevinden deze stukken zich nu, zijn er concrete plannen voor de
komende 2 jaar voor deze stukken?
3. Op basis van welke beoordelingscriteria, passend bij het collectieprofiel en
collectiebeleid zoals vermeld in uw antwoord, worden stukken verworven?
Freya Perdaens
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be (bij voorkeur) of bezorgen aan stadhuis
Mechelen, afdeling bestuurlijk beheer, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

