INTERPELLATIE
25 maart 2014

Eind februari bracht ik met collega Mostrey een bezoek aan de loods in de Groenestraat waar de
Brugse koetsencollectie staat. Naar aanleiding van onze bevindingen en de weerklank in de media
kondigde de burgemeester snel aan dat een audit van de Brugse musea zich opdringt.
Ik heb hierover verschillende vragen
-

-

-

-

Wanneer zal deze audit doorgaan? Wat zal de audit precies onderzoeken? Zal de audit
gedaan worden door een kunstspecialist of eerder vanuit een bedrijfskundig standpunt? Is
hier al meer informatie over?
Hoe staat het met de reserves? Zullen deze eveneens voorwerp uitmaken van de audit?
Waar en in welke toestand bevinden zich onder andere de munt-, de kant-, de
muziekinstrumenten- en de Brangwyn collectie? Is dit allemaal geïnventariseerd?
Zullen ook de gebouwen deel uit maken van de audit? Het vroegere Steenmuseum
bijvoorbeeld of het insijpelen van vocht in het Oud Sint-Jan?
Op vlak van het personeel, hoeveel mensen werken er voor de Brugse musea? Hoeveel
conservatoren en adjunct-conservatoren zijn er?
Kan er meer uitleg gegeven worden over de manier waarop de Vlaamse Kunstcollectie
medewerkers van de Brugse Musea bezoldigt?
Minstens 1 contract van bepaalde duur werd omgezet tot een contract van onbepaalde duur.
Zijn er nog dergelijke dossiers? Zou het niet beter zijn met mandaten te werken voor de
leidinggevenden?
Zal het hele merchandising luik van de Brugse musea (bv. de shop) eveneens het voorwerp
van de audit zijn? Hoe wordt de kosten/baten op heden geëvalueerd?
Lang geleden werd de onafhankelijke adviescommissie voor de aankopen afgeschaft.
Overweegt de stad een doorstart van deze commissie?
Wordt het opnieuw uitgegeven van een jaarboek door de Brugse Musea overwogen?
De Vlaamse Primitieven waren één van de redenen om Brugge een Unesco-label te geven. Er
valt meer te doen met de aanwezigheid van deze topstukken. Onder meer het niettoegankelijk zijn van de topstukken tijdens tijdelijke tentoonstellingen is al langer een doorn
in het oog van kenners en bezoekers. Hoe ver staat de implementatie van punt 399 uit het
beleidsakkoord?

Vriendelijk,
Jasper Pillen

