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Samenvatting
Als onderdeel van de business case tot realisatie van een University College in
Dordrecht is het voorstel opgenomen een verdieping van het pand "De
Wereldwaag" aan de Wijnstraat geschikt te maken als onderwijslocatie en kantoor
voor vestiging van de kwartiermakersorganisaties. De business case is op 12 juni
door ons college vastgesteld, en besproken met de raad op dinsdagavond 26 juni
2012.
Het pand aan de Wijnstraat is reeds gemeentelijk bezit. Om de ruimte geschikt te
maken voor de doeleinden zoals geschetst zal een eenmalige investering van
€ 97.000,— nodig zijn. Deze middelen zullen worden benut om de kosten te
dekken voor de upgrading entree en begane grond, alsmede de inrichting van
collegezalen, keuken en koffiehoek en ruimtes voor de kwartiermaker(s) UCD.
Te uwer informatie vindt u in de bijlage een plattegrond/vlekkenplan van de
desbetreffende verdieping aan.
In het voorstel van de kadernota is reeds een besluit opgenomen deze middelen
incidenteel in 2013 vrij te maken. Met bijgevoegd voorstel stellen we u voor de
raad om toestemming te vragen dit krediet al in 2012 beschikbaar te stellen. Op
deze manier wordt het mogelijk de verbouwing in gang te zetten, en de locatie
voor 1 oktober a.s. te kunnen openen. Op dat moment zal de Erasmus Academie,
al op deze locatie starten met diverse colleges t.b.v. Hoger Onderwijs voor
Volwassenen in Dordrecht.
1. Wat is de aanleiding?
Aan dit voorstel liggen de reeds in uw bezit zijnde stukken ten grondslag:
> K adernota claim 2013 Wereldwaag prognose uitgaven-inkomsten 2013-2014.
> Raadsinformatiebrief 12 juni 2012 inzake businesscase University College
Dordrecht.
> Businesscase University College Dordrecht (7 juni 2012).
2. Wat willen we bereiken?
Het Pand Wereldwaag in gebruikte kunnen nemen als onderwijslocatie en ter
huisvesting van de kwartiermakers organisatie UCD.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De entree en begane grond in uitstraling en faciliteiten gereed maken tot een
representatieve, eigentijdse en uitnodigende onderwijslocatie
a. Inspraak en commu nicatie
N.v.t.
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b. Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
c. Inclusiefbeleid
N.v.t.
4. Wat mag het kosten?
De kosten van verbouwing/Inrichting van de Wereldwaag worden geraamd op
€ 97.000,—. De dekking van deze middelen vindt plaats via de reserve
Strategische Investeringen (SI deelreserve W44 University College). De kosten
bestaan uit het verbouwen van de Wereldwaag om het geschikt te maken voor het
verzorgen van opleidingen: verbouwing entree/begane grond, inrichting
collegezalen, keuken/koffiehoek en ruimte voor de kwartiermaker(s).
5. Fatale beslisdatum
N.v.t.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- plattegrond/vlekkenplan verdieping;
- voorblad begrotingswijziging;
- begrotingswijzigingen (2x).
7. Voorstel
Wij stellen u voor een krediet van € 97.000,— beschikbaar te stellen voor
verbouwing/inrichting van de Wereldwaag t.b.v. het University College en de
begroting 2012 middels begrotingswijziging 212053-35175 (dekking:
SI deelreserve W44) aan te passen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dêrdrecht
| de secretaris
s
de burgemeester

M.M. van der Kraan

- ontwerp besluit -

Pagina 2 / 2

~—*=3tA.Ml Brok

