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Samenvatting
In voorliggende raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de
financiële afronding van het project Het Hof van Nederland.
Het Hof van Nederland is op 27 april 2015 geopend door de Koning en de
Koningin, en per 28 april 2015 toegankelijk voor bezoekers. In de maanden na de
opening is nog sprake geweest van nazorg op het gebied van de bouw, de
inrichting en de installaties, welke is gecoördineerd vanuit het project. Deze
nazorgactiviteiten zijn afgerond.
Een en ander betekent dat het project Het Hof van Nederland bij het opmaken van
de jaarrekening per 31 december 2015 definitief financieel afgerond kan worden.
In deze notitie geven we de voorlopige financiële stand voor project Hof van
Nederland weer.

Inleiding
Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld
voor het digitaliseren van het archief en de inrichting van een website en digitale
studiezaal. Op 27 maart 2012 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet
beschikbaar gesteld voor de verbouwing en inrichting van het Hof (Hof 5-13).
Op 29 januari 2013 bent u geïnformeerd over de stand van zaken van het project
Het Hof van Nederland door middel van het raadsvoorstel "Programma Hofkwartier,
projecten het Hof, herhuisvesting resttaken Erfgoedcentrum DiEP en Openbare
ruimte". Op basis van dat raadsvoorstel bent u op 26 maart 2013 akkoord gegaan
met de financiële aanpassingen binnen het programma Hofkwartier, mede als
gevolg van aanbestedingsvoordelen binnen het project het Hof.
Op 8 juli 2014 bent u door middel van een raadsinfornnatiebrief geïnformeerd over
de voortgang van het project Het Hof van Nederland en is u toegezegd u in 2015 te
informeren over de financiële afronding van het project.
Op 27 april jl. is Het Hof van Nederland geopend door de Koning en de Koningin, en
per 28 april jl. toegankelijk voor bezoekers.

Doelstelling
Het programma Hofkwartier heeft als kerndoel de rijke geschiedenis van onze stad
beter zichtbaar en toegankelijk te maken en daarmee Dordrecht als historische stad
steviger op de kaart te zetten. Het programma, waarvan het project Het Hof van
Nederland een onderdeel is, beoogt een ambitieuze "make-over" van het
historische hart van de stad en het, samen met in- en externe partners, realiseren
van een culturele/cultuurhistorische programmering.
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Het doel van de verbouwing en inrichting van Hof 5-13 en de digitalisering van het
archief is geweest, dat Het Hof van Nederland de rijke stads- en regionale collectie
en geschiedenis toegankelijk kan maken, beschikbaar kan stellen en permanent kan
tonen.

Stand van zaken/de feiten
In de maanden na de opening is nog sprake geweest van enige nazorg op het
gebied van de bouw, de inrichting en de digitalisering, welke is gecoördineerd
vanuit het project. Deze nazorgactiviteiten zijn inmiddels afgerond. Het deelproject
digitalisering loopt nog wat langer door tot eind 2015, met name op het gebied van
de invoering van gegevens en de kwaliteitscontrole. De opdrachten voor alle
werkzaamheden zijn gegeven en als financiële verplichting verwerkt ten laste van
het project.
Het gebouw en de installaties zijn per 1 maart 2015 overgedragen aan het
Vastgoedbedrijf. De inrichting is per 15 april 2015 overgedragen aan het
Dordrechts Museum. De nieuwe website het Hof functioneert per eind april en is in
beheer bij de gebruiker, het Dordrechts Museum. De website voor het Archief was
reeds in december 2014 opgeleverd.
De digitalisering is nog niet geheel afgerond. De digitale bestanden worden
geïmplementeerd door de gebruiker. Hierbij is geen sprake van nazorg omdat er
een grondige kwaliteitsborging aan de voorkant is georganiseerd binnen het
project. De aandacht van het project beperkt zich tot het eind van het jaar tot de
financiële afwikkeling.
Een en ander betekent dat het project Het Hof van Nederland bij het opmaken van
de jaarrekening per 31 december 2015 definitief financieel afgerond kan worden.
In deze notitie geven we de voorlopige financiële stand weer.

Kosten en dekking
Het project bestond uit drie deelprojecten: bouw en renovatie, inrichting en
digitalisering. Conform raadsbesluiten zijn vanuit de beschikbare reserve
Strategische Investeringen Hofkwartier voor deze deelprojecten uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld tot een totaal van C 16.200.000,-.
In de afgelopen periode hebben diverse bijstellingen op de gereserveerde middelen
en gevoteerde kredieten plaatsgevonden, waarover de raad ook middels
raadsvoorstellen en begrotingswijzigingen is geïnformeerd.
De totale reservering en kredieten voor project Het Hof van Nederland zijn per
saldo bijgesteld naar C 13.580.500,-.
De realisatie op de drie deelprojecten bedraagt C 13.314.800,-, wat een saldo/
restant krediet geeft van C 265.700,-.
In tabel 1 is de reservering, de kredieten per deelproject en de realisatie van het
project Het Hof van Nederland samengevat.
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tabel 1

Beschikbare
dekkingsrriddelen

raads- voorstel

april 2011

Kredieten

Realistatie inci.
verplichtingen

Saldo

18.528.000

Initiële reservering SI inclusief overige dekkingsrriddelen

bijstelling reservering en dekkingsmiddelen:
april 2012
januari 2013

taakstelling SI reserves ingevuld vanuit aanbestedingsvoordeel

-199.500

overheveling reservering en krediet Huisvesting DEP naar Dordts museum

-510.000

inzet aanbestedingsvoordeel als compensatie lagere verkoopopbrengst
-630.000

Januari 2013

vastgoedobjecten

januari 2013

overheveling reservering naar Openbare ruimte Hof kw artier

juni 2013

vrijval krediet en reservering screening SI Kadernota 2014

-750.000

november 2013

vrijval krediet bouw en digitalisering te reserveren voor Berckepoort

-650.000

juni 2015

vrijval krediet en reservering screening Si Kadernota 2016 (AVS)

-390.000

-1.818.000

Gevoteerde kredieten incl. tussentijdse bijstellingen
1. Bouw en renovatie

7.380.500

7.371.800

8.700

2. Inrichting

4.000.000

3.779.800

220.200

2.200.000

2.163.200

36.800

13.580.500

13.314.800

265.700

3. Dgitalisering
_

13.580.500

TOTAAL PROJECT 't HOF van Nederland

Bijstelling van de reservering
Conform het raadsvoorstel van 26 april 2011, kenmerk EGC/577875, inzake het
voorlopig ontwerp, is voor het project het Hof en restopgave herhuisvesting DiEP
een begroting en dekking vastgesteld van C 18.528.000,-.
Op diverse momenten is besloten reeds een deel van de aanbestedingsvoordelen en
vrijval van de kredieten uit de reservering voor het project te halen, en af te dragen
aan de Algemene reserve of het heeft een andere bestemming gekregen binnen het
programma Hofkwartier. In tabel 1 zijn deze bijstellingen en aanpassingen op de
reservering voor project Hof van Nederland weergegeven.

Gevoteerde kredieten incl. bijstellingen
Conform het raadsvoorstel van 26 april 2011, inzake het voorlopig ontwerp, is het
totale krediet voor project het Hof vastgesteld op C 16.200.000,-. De diverse

bijstellingen genoemd in tabel 1 zijn in het project verwerkt. Zie tabel 2.
tabel 2
Krediet
1

Bouw en renovatie

2.

Inrichting

3.

Digitalisering

Krediet na bijstelling

Bijstelling

.

Totaal

De bijstelling op de gevoteerde kredieten zijn toe te schrijven aan:
- bouw: aanbestedingsvoordeel van C 1,2 miljoen, C 0,8 miljoen bijstelling
reservering onvoorzien, minderkosten voor leges, voorbereiding uitvoering,
uitvoeringskosten en vrijval BTW-risico;
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- digitalisering: aanbestedingsvoordeel van C 0,2 miljoen en minder onderzoeks-

en invoeringskosten (invoeren van 3 miljoen scans) van C 0,3 miljoen, niet
aanwenden van onvoorzien van C 0,1 miljoen.

Realisatie en restant krediet
Het totaal van de uitvoeringskredieten voor project Hof van Nederland (bouw,
inrichting en digitalisering) zijn bijgesteld naar C 13.580.500,-. De realisatie op de
drie deelprojecten bedraagt C 13.314.800,-, wat een saldo/restant krediet geeft
van C 265.700,-. Zie tabel 3.
tabel 3
Krediet na bijstelling
1

Bouw en renovatie

2.

Inrichting

3.

Digitalisering

Realisatie incl.
verplichtingen

Restant krediet

,

Totaal

Het restant krediet wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere onderzoeks- en
voorbereidingskosten van ruim C 0,1 miljoen en het niet aanwenden van een deel
van de post onvoorzien van ruim C 0,1 miljoen.
Het saldo van C 265.700,- vloeit terug naar de reserve Strategische Investeringen
Hofkwartier.
Ervaring leert dat na enige tijd, bij publieksvoorzieningen zoals deze, er een aantal
onvolkomenheden zijn. Begin volgend jaar zullen gebruik van het gebouw en
ervaringen met de permanente tentoonstelling in Het Hof van Nederland
geëvalueerd worden en kunnen noodzakelijke aanpassingen om de doelstellingen te
realiseren van uit het programma Hofkwartier gedaan worden. Het Dordrechts
Museum heeft nl. hiervoor geen extra middelen ontvangen.
De permanente tentoonstelling vertelt de geschiedenis van Dordrecht en Nederland
op een klassieke maar ook moderne en interactieve wijze. In de diverse zalen
worden de verhalen verteld over de rijke Middeleeuwen van Dordrecht, de Eerste
Vrije Statenvergadering, de Synode, het leven met water in Dordrecht en de Handel
in staal en hout.
Bij de jaarrekening 2015 ontvangt de gemeenteraad een laatste projectblad van het
programma Hofkwartier, waarin de stand van zaken van de afronding van het
programma (met b.v. openbare ruimte) aan de orde zal komen.

Duurzaamheid
Geen mededelingen.
Communicatie en inclusief beleid
Promotie van het Hof wordt uitgevoerd middels een landelijke PR campagne,
integraal door Dordrechts Museum. Tevens is het Hof een onderdeel geworden van
de presentatie in Madurodam, waarmee ook de internationale bekendheid gepaard
gaat.

Pagina 4/5
ildt1,2ve'irifdiijnatie

Datum
Ons kenmerk

17 november 2015
PM/1518150

In het Hof zijn diverse maatregelen getroffen om het bezoek van mindervaliden
mogelijk te maken, de permanente tentoonstelling route is ook toegankelijk voor
mindervaliden.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Met de jaarrekening 2015 zal het project Het Hof van Nederland definitief financieel
worden afgesloten.
Bijlagen
Geen bijlagen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris / / de burgemeester

M.M. van der Kraan
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