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Ons kenmerk 

Behandeld door Olga Leijten 
Onderwerp Adviesaanvraag inzake Stedelijk Museum Amsterdam 

Zeer geacht bestuur, 

Hierbij verzoek ik u aan het college van Burgemeester en Wethouders advies uit te brengen over 

het Stedelijk Museum Amsterdam. 

Aanleiding 

De recente publicaties en discussie in de raadscommissie JC d.d. 2 november 2017, over een 

gebrek aan transparantie ten aanzien van de  governance  van het Stedelijk Museum en mogelijke 

belangverstrengeling , hebben er toe geleid dat het college van B&W in afstemming met de Raad 

van Toezicht van het Stedelijk Museum heeft besloten het opdrachtgeverschap voor twee 

onafhankelijke onderzoeken, naar  governance  en de naleving van de WNT, opzichte nemen. 

Daarnaast hebben de publicaties en discussies de vraag opgeworpen wat de positie van het 

Stedelijk Museum in de stad, nationaal en internationaal zou moeten zijn en wat daar voor nodig 

is. Over deze (toekomstige) positionering vraagt het college van B&W advies aan de Amsterdamse 

Kunstraad (AKr). 

Adviesaanvraag Amsterdamse Kunstraad 
Het Stedelijk Museum is voor de stad een belangrijk instituut. Het is historisch geworteld in de 

stad en heeft een internationale uitstraling. Het Stedelijk Museum is waar de avant garde van de 

moderne kunst en eigentijdse kunst te zien is en waar de Collectie Amsterdam in volle glorie 
getoond wordt. Het college vraagt de AKrte adviseren over de (toekomstige) positionering van 

het Stedelijk Museum in de stad, nationaal en internationaal. Naast deze centrale vraag zou het 

college graag de volgende vragen in het advies beantwoord zien: 

- Hoe kan het Stedelijk Museum zich in relatie tot het beschikbare budget staande houden 

in een internationale kunstmarkt en hoe bewaakt het museum daarbij het publieke 

belang? 
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Hoe kunnen de verschillende waarden (artistieke, publieke, maatschappelijke en 

wetenschappelijke), die bij het Stedelijk Museum samen komen, geborgd worden en hoe 

vindt het museum een goede balans daarin? En wat betekent dit voor de relatie met de 

gemeente? 

Hoe kan het Stedelijk Museum een plek zijn voor (jonge) kunstenaars ook in relatie tot de 

ketenverantwoordelijkheid die het Stedelijk Museum als A-Bisinstelling heeft? Welke rol 

speelt het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam hierin? 

Totstandkoming adviezen 

Bij de totstandkoming van uw advies verzoek ik u afstemming te zoeken met het Stedelijk 

Museum Amsterdam. Ook vraagt het college u bij uw advies rekenschap te geven van het feit dat 

ten aanzien van de  governance  een separaat onderzoek loopt. Uiteraard kunt u de uitkomsten van 

dit onderzoek meenemen in uw afwegingen en betrekken bij de beantwoording van de aan u 

gerichte vragen. 

Het college verzoekt u uw advies over het Stedelijk Museum in het voorjaar 2018 uit te brengen. 

De precieze datum volgt op het moment dat duidelijk is wanneer het onderzoek naar  governance  

wordt opgeleverd. 

Een afschrift van dit adviesverzoek zend ik ter kennisgeving aan de raadscommissie Jeugd en 

Cultuur. 

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met de meeste hoogachting, 

t college1vaji.horemeester en wethouders v Amsterdam, 

/D. van artsen va 

waarnemend  bur  meester gemeentesecretaris 
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