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Specificatie bijlagen : Concept raadsvoorstel, besluit en begrotingswijziging

Gevraagde beslissing BenW

Akkoordmetygendering Sg

1 . In te stemmen bijgaand voorstel door te sturen voor behandeling in de raad van
december 2002

Portefeuillehouder
Secretaris
Burgeorteesfér

BenW- besluit

aangepast.
Datum

B&W-besluit
Aanhouden. Meer in algemene zin wordt afgesproken dat dermate grote projecten ook ter kennisneming worden
voorgelegd aan de commissie bestuur en middelen.

Gevraagde
beslissing
a
a Raad

,
i- voor het project Stadsdepot ten

1 . een krediet beschikbaar stellen van
laste van de post Strategische Investeringen
2. De begroting van de dienst Kunsten ( sector Cultuur) aan te passen overeenkomstig
bijgevoegde concept wijziging
3. De voortgang van het project te rapporteren via de projectrapportages van SO-BIS

Akkoord met agendering Raad
D

Griffier

ö Raadsvoorzitter
HU

Presidium

Ü3 Raadscommissie(s) / Datum

Datum Raadsvergadering
Datum

Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten

Raadsbesluit

Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling
W.S. van Leeuwen SO-BIS, kopie W. Vos (Cultuur)
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Opmerkingen
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Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!
Leeswijzer

nee

Geformuleerde opdracht/probleemstelling
Samenvatting

:

toelichting

D

blz. 1

D

blz. 1

Control

ja

nee

Toelichting

Product of beoogd resultaat beschreven

D

M

blz.

Prestatie indicatoren aangegeven

D

El

blz.

Risico analyse

D

M

blz.

Informatievoorziening geregeld

D

M

blz.

Juridisch getoetst

D

El

blz.

Inspraak na BenW-beslissing

D

El

Referendabel na BenW-beslissing

D

El

D beperkt
D 'inspraak'
blz.
zie ontwerp besluit

Totale kosten in beeld

D

El

€-1.000.000,-

Incidentele kosten

D

El

D intern/begrotingsnr.:
D anders namelijk:

Dekking incidenteel

D

IE!

€

Structurele kosten

D

El

D intern/begrotingsnr.:
D anders namelijk:

D onvoorzien

Dekking structureel

D

El

«

D begrotingsnr.:

Netto investeringskosten

D

El

C3 bijgesloten

D verzamelvoorstel
D de raad van:

Afgestemd met bestuurder(s)

m
m

D

Verwerkte advisering

ja

nee

toelichting

Andere betrokken diensten

El

D

SO, Cultuur

Juridische discipline

D

El

Voorlichting

D

El

Andere interne discipline

D

El

SBC

El

D

AD

D

El

Externe betrokkenen

D

El

Begrotingswijziging nodig

D 'inspraak plus'

D onvoorzien

officiële publicatie

Akkoord voor aanbieding aan B&W
Controller il
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Directeur

\

* toelichting: ontwerp referendumverordening met toelichting en model bestuit raadpleegbaar op intranet onderdeel juridisch.

SBC (bij dekking t.l.v
^t ••ƒ.«_i

Concept raadsvoorstel
Agendapunt nr

Bijlage nr:

Aan
de gemeenteraad

Nummer:
Onderwerp: Voorbereidingskrediet nieuwbouw Stadsdepot
Inleiding
Het college heeft op 27 mei 2002 ingestemd met de nota van de directeur Kunsten (Cultuur) van
7 mei 2002 over de noodzaak van het bouwen van een Stadsdepot voor Archeologie,
Stadsarchief en Musea op een industrieterrein met een bewaarcapaciteit voor de komende 25 jaar
met de mogelijkheid tot uitbreiding t.z.t.
Op grond van bovenstaande heeft het college ingestemd met:
*
een reservering voor een investering van € 10.031.000,- voor een nieuw te bouwen
Stadsdepot met de dekking vanuit SI.
*
een exploitatiebijdrage van € 192.400 per jaar, waarover nog een nadere analyse moet
komen.
*
het formeren van een projectteam met als opdrachtgevers directeuren Cultuur en
Stadsontwikkeling.
Onder voorzitterschap van het hoofd Archeologie en Monumentenzorg is het projectteam gestart
met haar werkzaamheden. Ten aanzien van de financiën komt het Planteam tot de conclusie dat
de reservering nog geen status van een krediet heeft en derhalve is er geen autorisatie voor het
aangaan van verplichtingen.
Kosten
Voor de voorbereidingswerkzaamheden wordt de raad voorgesteld een krediet van € 1.000.000,excl. BTW beschikbaar te stellen. In genoemd bedrag zijn begrepen de aankoop en overdracht
van de grond, de honoraria van architect en adviseurs tot en met de aanbesteding. Na de
aanbesteding zal gerapporteerd worden over het aanbestedingsresultaat inclusief een
kredietaanvraag voor de uitvoering.
Dekking:
Afgesproken is dat de investering volledig via de Strategische Investeringen gedekt zal worden.
Ten slotte stellen wij u voor in te stemmen met de kredietverlening overeenkomstig het bij de
stukken ter inzage gelegde ontwerp comptabiliteitsbesluit.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris
de burgemeester

H.M.W. Wesseling

R.J.G. Bandell

Ontwerp-besluit

De Raad van de gemeente Dordrecht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

, nr.

besluit:

1.

2.

Een krediet van € 1.000.000,- excl. BTW ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden
en aankoop grond voor de uitvoering van het project Stadsdepot ten laste van de post
Strategische Investeringen
De begroting van dienst Kunsten voor het jaar 2003 te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de secretaris

de voorzitter

-u

*

Ijk
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*
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BEGROTINGSWIJZIGING
Tak van Dienst
Dienstjaar
Wijzigingsnummer

:
:
:

Onderwerp

Bedragen in euro's
Kunsten
2002
10

Toelichting:

Projekt stadsdepot

Dekking:

t.l.v. post strategische investeringen

LASTEN
Debet

(exploitatie)
BATEN
(geprognostiseerde balans) Credit

(exploitatie)
(geprognostiseerde balans)

verhoging
v/d raming

verlaging
v/d raming

verlaging
v/d raming

Stadsniveau
Dienstniveau
Omschrijving
Exploitatie
Econ.
Soort Econ. productproductnum. Activa cat. nummer
subBalans Passiv i
(boeknivo) cat.
functienum.

nieuwe
raming

verhoging
v/d raming

nieuwe
raming

Materiële Vaste activa
Afschrijvingen
Saldo Takken van Dienst
Verrekening nadelig saldo
Verrekening met de Stad
Totaal
Exploitatie kostencategoriën
Afschrijvingen
Verrekeningen

ö

0

_

62.06

3.3

62.06

3.3
6.2

Totaal
Balansmutaties
Materiele vaste activa
Stadsarchief / Archeologie / Musea
Stadsdepot
Bijdrage strategische investeringen
Verrekening met de stad
Totaal

o
4.519.832

1 .000.000

1.000.000

1 .000.000

4.519.832
4.519.832

1 .000.000

1.000.000

Balansmutaties kostencategoriën

3.3
6.2

Duurzame goederen
Verrekeningen

1.000.000

3.479.820

Totaal

1.000.000

1 .000.000

Totaal exploitatie en balansmutaties

1 .000.000

1 .000.000

1 .000.000

4.519.832

Stadsontwikkeling

Memo
Datum 1 3 november 2002

Man W. S. van Leeuwen
Doorkiesnummer 639 6549

onderwerp Kredietaanvraag Stadsdepot (aanvullende notitie op stuk 8089-BIS)

In de collegevergadering van 12 november 2002 is de aanvraag van een totaalkrediet voor de
realisatie van de nieuwbouw van een Stadsdepot (kenmerk 8089-BIS) van € 10.031.000,aangehouden met het verzoek het krediet op te splitsen in een voorbereidingsfase en een
uitvoeringsfase. Hierbij de gevraagde aanvulling en een daartoe aangepast raadsvoorstel.

Voorbereidingfase
Hieronder wordt begrepen de aankoop van het terrein

€

575.663.- excl BTW

Voorbereidingskosten t/m de aanbesteding van het werk
w.o. honoraria architect, adviseurs en verschotten
conform bijgaande specificatie
Totaal voorbereidingskrediet

€ 424.337,€ 1.000.000,- excl BTW

Gevraagd wordt autorisatie te verlenen voor het voorbereidingskrediet van € 1.000.000,- excl BTW
en de directeur Kunsten te machtigen tot het aangaan van verplichtingen vooruitlopend op de
goedkeuring door de raad.
Planning:
Voorbereiding tot en met de aanbesteding
Kredietaanvraag uitvoering
Start uitvoering
Oplevering
Verhuizing
Officiële opening

: juli 2003
: september 2003
: december 2003
: december 2004
: februari 2005
: april 2005

NB.
Het concept raadsvoorstel is aangepast ten behoeve van alleen het voorbereidingskrediet en kan als
zodanig daartoe gebruikt worden
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Aan het college van burgemeester en wethouders

Dienst Kunsten

Portefeuillehouder WKS

Afdeling directie
Redacteur D. Verheijen
Telefoonnummer

6481868

Kenmerk Kun/CB/02.260
Akkoord met agendering

Agendastuk
Depotvoorziening in een stadsdepot
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WKS
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Burgemeester /J\ VCi .
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Datum B&W-vergadering r\
28-05-02
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Raadscommissie(s)
SC'

Datum raadsvergadering

Gevraagde beslissing:
in te stemmen met investering van € 10.031.000 met de gedeeltelijke dekking vanuit ISV/SI (herschikking);
in te stemmen met een exploitatiebijdrage van € 192.400,— per jaar;
een projectteam te formeren met als opdrachtgever directeur Kunsten en Stadsontwikkeling

Datum

'.«6U002
Datum

B&W-besluJt
Conform; er diönt nog een nadere rapportage te komen over de exploitatielasten.

Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten

Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst / afdeling

U
Opmerkingen
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Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!
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Leeswijzer

'a

nee

Geformuleerde opdracht/probleemstelling

m

G

Samenvatting

m

G

Control
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nee

Product of beoogd resultaat beschreven

G

•

Prestatie indicatoren aangegeven

G

•

Risico-analyse

G

«

Informatievoorziening geregeld

G

•

Juridisch getoetst

G

.

Toelichting

toelichting

G 'inspraak'

Q 'inspraak plus'

—•

€

Inspraak na BenW-beslissing

G

Totale kosten in beeld

•
G

Incidentele kosten

G

Dekking incidenteel

G

O intern/begrotingsnr.:
G anders namelijk:
'

Structurele kosten

Q onvoorzien
Q intern/begrotingsnr.:
G anders namelijk: Str. investeringen
€ 10.031.000

G

Q begrotingsnr.:
Q verzamelvoorstel

Dekking structureel
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Q de raad van:
•

Verwerkte advisering
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nee

Andere betrokken diensten

G

m

Juridische discipline

G

m

Voorlichting
Officiële publicatie
Andere interne discipline

G

u

G

'

SBC

G
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SMT

G
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d onvoorzien

€
€ 192.400,-

'

G

•

toelichting
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Externe betrokkenen

D

Akkoorp voor aai
Control

SBC

(bij dekking t.l.v. concernmiddelen)
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