
 

Motie ‘Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen t.b.v. exposeren door lokale 
kunstenaars en scholieren’

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 20 april 2022,

Constaterende dat: 
 Renkum zich presenteert en profileert als kunstenaarsgemeente;
 het vooral voor lokale en startende kunstenaars niet makkelijk is om werk tentoon te 

stellen voor publiek en potentiële kopers omdat er maar weinig 
tentoonstellingsruimten zijn waar zij hun werk gedurende langere tijd kunnen 
presenteren;

 buurthuizen en verenigingsgebouwen in de Renkumse dorpen laagdrempelige 
plekken zijn waar veel inwoners regelmatig komen en waar kunst die is gemaakt door 
lokale en startende kunstenaars maar ook door leerlingen van scholen makkelijk 
geëxposeerd zou kunnen worden;

 de buurhuizen en verenigingsgebouwen in het kader van kunst- en cultuureducatie 
voor scholen makkelijk te bereiken zijn;

 het voor buurhuizen en verenigingsgebouwen vrijwel niet mogelijk is om kunst 

langdurig te exposeren vanwege de verzekeringskosten die dat met zich meebrengt;

 de gemeente de VNG Vrijwilligersverzekering heeft afgesloten waarmee alle 
vrijwilligers in de gemeente Renkum automatisch zijn verzekerd voor schade bij 
ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid voor 
rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en 
rechtsbijstand;

 de VNG Vrijwilligersverzekering diefstal en beschadiging van kunstvoorwerpen die in 
een buurthuis of verenigingsgebouw worden tentoongesteld niet dekt.

Overwegende dat:
 de gemeente relatief goedkoop een (aanvullende) collectieve verzekering zou kunnen 

afsluiten voor alle buurthuizen en verenigingsgebouwen in de Renkumse dorpen;

 de gemeente Renkum zonder dat het veel energie en geld kost op die manier de titel 

‘kunstenaarsgemeente’ op een eenvoudige manier concreter kan maken door in 

samenwerking en in overleg met de buurthuizen en verenigingen meer 

expositieruimte te creëren;

Verzoekt het college:
 uit te zoeken wat de kosten zijn van een (aanvullende) collectieve verzekering tegen 

diefstal en beschadiging die buurthuizen en verenigingen in staat stelt langdurig 
kunst te exposeren die is gemaakt door lokale en startende kunstenaars of door 
leerlingen van scholen;
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Motie is aangenomen met 11 stemmen voor 

(D66 CDA VVD GL) en 10 stemmen tegen (GB en 

PvdA).

GB, GL en PvdA leggen stemverklaring af.
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 aan te geven of en hoe die verzekering door de gemeente kan worden afgesloten 
voor alle buurthuizen en verenigingsgebouwen in de Renkumse dorpen;

 de raad hierover voor 1 september 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fracties:

D66 Renkum CDA VVD


