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Op 12 april 2011 heeft de agendacommissie van de gemeenteraad het college verzocht
om nadere informatie over de wijze waarop met de Siegfried wordt omgegaan.
Zoals toen ook duidelijk is geworden is de Siegfried een museumschip, dat door de
Stichting Binnenvaart al geruime tijd wordt geëxploiteerd.
Het schip ligt al ca. 10 jaar op de huidige plaats. Hoewel de Siegfried al vaker is verzocht
een andere locatie te zoeken, is dat in een gezamenlijke zoektocht van gemeente en
Siegfried niet gelukt. Het schip dient een andere ligplaats te krijgen, in verband met
ontwikkelingen in gebied de Stadswerven.
Er is inmiddels overeenstemming over die ligplaats. Om vergunningtechnische redenen
zal de feitelijke verplaatsing nog enige tijd in beslag nemen.
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Gemeenteraad - dinsdag 25 oktober 2011 14:00
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.
Agendacommissie - dinsdag 27 september 2011 17:00
BESLUIT AGENDACOMMISSIE 11 OKTOBER 2011
N.a.v. de besluitenlijst meldt mevrouw Van Wenum dat zij m.b.t. de Siegfried één op één met de
wethouder heeft gesproken (i.p.v. inbrengen in de collegecarrousel). De beantwoording was naar
tevredenheid en wat haar betreft kan de brief voor kennisgeving worden aangenomen. De
Agendacommissie stemt in met dit voorstel.

In vergadering
Besluit

De agendacommissie deelt de mening van mevrouw Van Wenum dat dit een belangrijke kwestie
is die nu goed geregeld moet worden. De agendacommissie heeft echter de indruk dat het
college hier volop mee bezig is en wil zich dan ook in deze fase niet mengen in dit proces. De
brieven 697431 en 595186 worden even aangehouden in afwachting van de definitieve
oplossing. Mevrouw Van Wenum zal de portefeuillehouder hierover in een komende
collegecarrousel bevragen. Mocht het proces toch niet naar tevredenheid verlopen dan kan de
agendacommissie alsnog tot agendering van de stukken overgaan. Wordt het proces wel naar
tevredenheid afgerond, dan kunnen beide stukken op dat moment ter kennisname worden
geagendeerd voor de raad.
Gemeenteraad - dinsdag 20 september 2011 20:15
De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie en te betrekken bij de
commissiebehandeling van dossier 595186 (Beantwoording vragen ex art. 40 van het CDA over
Museumschip De Siegfried).

