Dordrecht

R aadsg riffie
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Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van
10 november 2015, kenmerk SO/1509487;

besluit:

1. kennis te nemen van de voorgestelde organisatieveranderingen bij het
Energiehuis;
2. stichting Kunstmin per 1 januari 2016 als hoofdhuurder van het pand
Energiehuis te accepteren;
3. kennis te nemen van het voornemen om de Popcentrale op termijn bij Bibelot
onder te brengen;
4. het subsidieniveau van Bibelot vast te stellen op € 550.000,- voor 2016
(= niveau 2015), € 525.000,- voor 2017 en € 500.000,- vanaf 2018, en het
verschil ten opzichte van de primaire begroting te dekken uit het
begrotingsoverschot in de meerjarenbegroting 2016-2019;
5. af te zien van het innen van de huurkoopbedragen bij Bibelot voor de
theatertechniek ad € 115.000,- voor de jaren 2016-2019, en daarmee af te zien
van stortingen in de Algemene Reserve voor deze jaren;
6. deze theatertechniek tot 01-01-2018 om niet in bruikleen aan Bibelot te geven,
waarna de ontwikkelingen bij Bibelot geëvalueerd worden en alsdan besloten
wordt of de theatertechniek in eigendom aan Bibelot wordt overgedragen;
7. het negatieve saldo van de stichting Energiehuis per 31-12-2015 aan te
zuiveren vanuit het gemeentelijke product onvoorzien 2015 tot een maximum
van € 850.000,-;
8.

hiervoor de begroting 2015 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging
met nummer 215037;

9. voor de punten 4 en 5 de begroting 2016 en verder te wijzigen via de
l e verzamelwijziging 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 december 2015.
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De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven
door middel van begrotingswijzigingsnummer:
Liquidatie Stichting Energiehuis
van het dienstjaar 2015 als volgt te wijzigen.
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