
Museum Oud Amelisweerd: het complete verhaal  

Dinsdag 5 februari jl. heeft de gemeenteraad gesproken over Museum Oud Amelisweerd 
(MOA) in Bunnik. Een vergadering die was geagendeerd door Amersfoort 2014 met als doel, 
te peilen of er opnieuw onderzoek gedaan zou moeten worden naar het faillissement van 
MOA en de rol van de gemeente Amersfoort hierbij. Aanleiding voor mij om eens terug in 
de tijd te gaan en weer te geven wat D66 Amersfoort vindt. 

Waar ging het over: de geschiedenis van MOA 

De gemeente Amersfoort heeft een kerncollectie van de Amersfoortse schilder Armando in 
het bezit. De collectie werd tentoongesteld in de Elleboogkerk in Amersfoort. Na de brand 
in 2007 werd in eerste instantie ingezet op renovatie. Amersfoort kende in de jaren daarna 
financieel moeilijke tijden wat leidde tot een bezuiniging van 515.000 euro op cultuur voor 
Amersfoort in C (AiC) .  Er was dus in onze stad én geen geld meer én geen plek meer om 1

de kunst van Armando te kunnen tentoonstellen. 

Gelukkig ontstond in 2011 een mogelijkheid: de gemeente Utrecht wilde haar pand Oud 
Amelisweerd in Bunnik weer openstellen voor publiek. De gemeente Utrecht, Amersfoort in 
C, de Armando Stichting, de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hebben een 
intentieverklaring ondertekend voor de samenwerking en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het onderbrengen van de Armandocollectie in Oud Amelisweerd. 
Na het schrijven van een ondernemings- en huisvesting plan door AiC en de gemeente 
Utrecht zijn de voorstellen aan de raden van de gemeenten Utrecht en Amersfoort ter 
besluitvorming voorgelegd. De gemeente Amersfoort kreeg noch een rol in de exploitatie 
noch een financieel belang.  

Wel werd afgesproken dat de gemeente Amersfoort een bruikleenovereenkomst (beheren, 
onderhouden en tentoonstellen) met het MOA zou sluiten voor de kerncollectie Armando in 
ruil voor 10 jaar lang gemeentelijke subsidie. De gemeenteraad van Amersfoort stemde in 
2011 met dit voorstel in. 

Wat ging er mis en waardoor: extern onderzoek Blueyard 

In augustus 2018 is het MOA failliet verklaard. De gemeente Utrecht vroeg eind 2018 
(terecht) om een extern onderzoek naar de aanleiding van het faillissement. 
Onderzoeksbureau Blueyard kwam tot een duidelijk beeld en heldere conclusies: MOA had 
het financieel zwaar door onder andere tegenvallende bezoekersaantallen. Dit onderzoek 
is openbaar en in te zien. Zie: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7075961/1/
Bijlage_collegebericht_2018-171_Onafhankelijk_evaluatierapport_gemeente_Utrecht_
%E2%80%93_Museum_Oud_Amelisweerd_%28MOA%29 

De consequenties van het faillissement voor Amersfoort: gedurende 8 jaar is de kunst van 
Armando tentoongesteld. MOA heeft 8 jaar voldaan aan de bruikleenovereenkomst. 
Amersfoort is door het faillissement van MOA 44.000 euro misgelopen.  

Waarom (g)een nieuw onderzoek: standpunt D66 Amersfoort 

Terug naar de vergadering in de gemeenteraad van Amersfoort van 5 februari jl. 
Amersfoort2014 verzocht om een nieuw extern onderzoek naar de rol van de gemeente 
Amersfoort inzake MOA. 

De fractie van D66 Amersfoort stemde niet voor een nieuw onderzoek om de volgende 
redenen: 

 Amersfoort in C is een samenwerkingsverband van de Amersfoortse culturele instellingen: Flehite, 1

KAdE, FASadE en het Mondriaanhuis. 



1. Er is al een extern onderzoek uitgevoerd door Blueyard. Er is geen reden voor D66 
om aan de juistheid of inhoud van dit onderzoek te twijfelen.  

2. De gemeente Amersfoort had alleen een bruikleenoverkomst met het MOA voor de 
kerncollectie van Armando; niet meer en niet minder. Het uiteindelijke verlies van 
de gemeente Amersfoort is daarom in totaal 44.000 euro. Dat is erg veel geld en 
tegelijk kon dit verlies verklaard en gedragen worden. Voorop voor D66 staat dat dit 
niet meer zo mag gebeuren in een volgende situatie. 

3. Er is voor D66 geen aanleiding om te twijfelen aan de juiste besteding van de 
subsidie door MOA in de afgelopen 8 jaar omdat er door het MOA altijd voldaan is 
aan de bruikleenovereenkomst.  

4. Een extern onderzoek of onderzoekscommissie is het zwaarste middel dat de 
gemeenteraad kan inzetten. Dit is bijvoorbeeld gedaan bij het onder financieel 
toezicht stellen van de gemeente Amersfoort in 2015 en wordt nu door de 
gemeente Utrecht ingesteld voor het Uithofdossier. D66 vindt dit middel niet 
passend voor deze situatie. 

Conclusie 

D66 betreurt vooral het faillissement van MOA. D66 is blij dat er onderzoek door de 
gemeente Utrecht is uitgevoerd. Verder is D66 blij dat het College zich herkent in het 
onderzoek en de conclusies meeneemt, want een lerende houding kan alleen maar leiden 
tot verbeteringen. Vanwege het onderzoek dat we als gedegen uitgevoerd beschouwen, de 
kosten van een nieuw onderzoek, de relatief beperkte financiële schade voor de gemeente 
wil D66 geen nieuw extra extern onderzoek.  

Voor D66 is het nu van belang dat de kerncollectie van Armando weer zo snel mogelijk te 
zien is voor het publiek.  
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