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          Raadsinformatiebrief  
 

 
Betreft:  Onze reactie op een verzoek van raadsfracties over afvaardiging wethouder naar overleg over 

executie kunstcollectie voormalig Rob Scholte museum alsmede instellen van hoger beroep   
 

  
Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
 
Middels deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over een verzoek dat wij op 26 oktober jl. ontvingen van 
de raadsfracties D66, Senioren Actief, PVV, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en 
Julianadorp. In dit verzoek zijn wij met klem gevraagd een wethouder af te vaardigen naar een overleg 
tussen de gemeente Den Helder, de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 en zijn advocaten over de 
executie van de kunstcollectie van het voormalig Rob Scholte museum.  
 
Heden hebben wij op dit verzoek een reactie gezonden aan de betreffende raadsfracties.  
 
Als bijlagen bij deze Raadsinformatiebrief zijn zowel het verzoek als onze reactie hierop gevoegd zodat ook 
de andere leden van uw raad hiervan kennis kunnen nemen.  

 
 
Aanvullend hieraan berichten wij u dat op 3 november jl. door de gemeente Den Helder hoger beroep is 
ingesteld tegen een eerder vonnis in kort geding in deze kwestie. Dit betreft het vonnis van de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland van 7 oktober jl. betreffende het staken van de 
executie van de kunstcollectie door de gemeente. Lopende dit hoger beroep geven wij uiteraard uitvoering 
aan het vonnis en stellen wij de advocaten van de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 in de 
gelegenheid om alsnog zelf de executie ter hand te nemen.  
 
 
Den Helder, 4 november 2020. 
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 
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Bijlage 1 - verzoek van 26 oktober jl. van de raadsfracties D66, Senioren Actief, PVV, GroenLinks en 
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp 
 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van diverse publicaties willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. 
 
Het dossier Rob Scholte houdt de gemoederen nog steeds bezig. 
 
De advocaten van Scholte hebben bij herhaling verzocht om in gesprek te gaan. Tot op heden is daar door 
de gemeente geen gevolg aan gegeven. 
 
Om verdere imagoschade voor de stad te voorkomen en toch te proberen zoveel als mogelijk is door partijen 
onderling te (laten) regelen, vragen wij u met klem om alsnog Wethouder Wouters af te vaardigen naar het 
geplande overleg aanstaande donderdag 29 oktober. 
 
Wanneer wethouder Wouters in beginsel verhinderd is deze ontmoeting bij te wonen en hieraan geen 
prioriteit geeft, willen wij voorafgaande aan het gesprek van u vernemen welke wethouder ons 
vertegenwoordigt. 
 
Hopende op een positieve reactie van uw zijde.  
 
Met vriendelijke groet, 
                                                             
Frans Klut, 
Henk Mosk, 
Marije Boessenkool, 
Carla van Driesten, 
Marinus Vermooten, 
Vincent vd Born, 
Frank Feeburg, 
Mirjam Dijk, 
Leo van Esdonk, 
Sylvia Hamerslag. 
 
  


