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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over ons besluit om Stichting Synagoge Coevorden te ondersteunen in de
realisatie van Stolpersteine (struikelstenen) in de gemeente Coevorden.
Synagoge Coevorden
Stichting Synagoge Coevorden zet zich sinds enkele jaren in om de verhalen van de Joodse gemeenschap
in de gemeente Coevorden beleefbaar te maken. De voormalige synagoge aan de Kerkstraat is ingericht
als museum en door middel van allerlei activiteiten wordt het Joodse leven in zijn veelkleurigheid
getoond. De stichting zet zich ook in om Stolpersteine te plaatsen bij de voormalige woonhuizen van
Joodse inwoners. Op deze manier wordt het Joodse leven en worden de namen van hen die in oktober
1942 werden weggerukt uit Coevorden, blijvend in herinnering gebracht. De stichting slaagt erin om op
haar eigen manier in relatief korte tijd een plek te verwerven in de culturele sector in onze gemeente. En
dat is wat ons betreft bewonderenswaardig. De stichting heeft de wens om de plaatsing van Stolpersteine
voort te zetten. In totaal moeten er nog 77 stenen worden geplaatst.
Motie
In uw vergadering van 12 november 2019 diende een aantal fracties een motie in (2019-06) om een
bedrag van € 10.000,- vrij te maken voor de realisatie van Stolpersteine. Deze motie is uiteindelijk
ingetrokken na de toezegging van het college dat hierover het gesprek met Stichting Synagoge
Coevorden zou worden aangegaan. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.
Ondersteuning
Het bestuur van de stichting zet zich bij iedere plaatsing in om van dat moment een gedenkwaardige
gebeurtenis te maken. Dat vraagt niet alleen om onderzoek naar de namen van de betreffende Joodse
inwoners en de juiste woonhuizen. Ook kiest de stichting ervoor om onderzoek te doen naar mogelijke
nazaten uit binnen- en buitenland. Vooral wat betreft dat laatste onderscheidt zij zich van andere
plaatsen waar Stolpersteine worden geplaatst. Het is iedere keer een tijdrovende klus, zeker als er ook
iedere keer gezocht moet worden naar financiering. Enige zekerheid op dat vlak helpt de stichting om dit
belangrijke werk te kunnen doen. Om die reden hebben wij besloten om de stichting financieel te
ondersteunen. We doen dit ook op basis van de motie; deze is weliswaar niet in stemming gebracht,
maar daaruit blijkt wat ons betreft dat daarvoor in uw raad draagvlak is.
In het gesprek met de stichting bleek verder dat zowel de stichting als wij het belangrijk vinden dat dit
initiatief op maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Waarmee gezegd is dat de ondersteuning niet alleen
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van de overheid komt, maar ook deels door de samenleving wordt gedragen door middel van
bijvoorbeeld sponsoring, fondsen of andere bijdragen.
De Stichting Synagoge Coevorden kan op basis van ons besluit rekenen op ondersteuning tot maximaal
de helft van de benodigde investering. Het betreft een bedrag van maximaal ( 4.500,-. We doen dit in de
vorm van een subsidie. Wij dekken deze financiële ondersteuning uit algemene middelen en nemen dit
mee in de eerstvolgende halfjaarrapportage over 2021.
De opzet waar de stichting van meet af aan voor heeft gekozen blijft onveranderd. De struikelstenen
worden niet in een keer alle geplaatst, maar door de jaren zullen steeds een aantal stenen geplaatst
worden. Op die manier is er op die momenten aandacht hiervoor en blijven de namen genoemd worden,
een gebruik waaraan in de Joodse cultuur veel waarde wordt gehecht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als dat nodig is, zijn wij uiteraard
bereid om u verdere toelichting te geven.
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