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Geachte raadsleden,
Op 20 maart jl. woonde een delegatie namens Dordrecht in Santiago de Chile de opening van de
tentoonstelling Nederlandse meesters uit de Gouden Eeuw in Dordrecht bij.
De tentoonstelling is op verzoek van de Nederlandse ambassadeur in Santiago georganiseerd door
het Dordrechts Museum en het Stadsarchief Dordrecht, ter gelegenheid van het staatsbezoek van
Hare Majesteit Koningin Beatrix aan Chili.
De tentoonstelling draagt bij aan de internationale uitstraling van de organiserende instellingen en
daarmee van de stad Dordrecht. Een andere belangrijke overweging om op het verzoek van de
ambassade in te gaan is dat het nu mogelijk is tegen relatief lage kosten dit najaar een grote
tentoonstelling in Dordrecht te tonen.
Dat de tentoonstelling in brede kring goed is ontvangen moge blijken uit het verzoek van de
Nederlandse ambassadeur in Mexico om de tentoonstelling te laten doorreizen naar Mexico-stad. Op
dit moment worden hard gewerkt om de tentoonstelling daar half juli te kunnen openen.
Daarmee zal de tentoonstelling dit jaar op drie locaties worden gebracht.
De tentoonstelling heeft in Santiago in twee maanden tijd bijna 77.000 bezoekers getrokken, ruim
8.500 per week. De tentoonstelling heeft grote aandacht in de media gekregen, zowel in Chili als in
Nederland.
De delegatie heeft de gelegenheid benut een groot aantal ontmoetingen te hebben met collega's uit
verschillende geledingen van de gemeentelijke organisatie aldaar.
Tevens is er contact gelegd met instanties en personen die een rol zullen hebben in de twee
studiebeurzen die de gemeente Dordrecht aanbiedt aan jonge Chilenen.
Hierbij bieden wij u het verslag van het werkbezoek aan.
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Tevens treft u als bijlage bij de brief de financiële verantwoording van dit project aan. Ten aanzien
van de kosten het volgende. De kosten voor de tentoonstelling zijn grotendeels gedekt uit
sponsoring in Chili. Een klein bedrag komt uit het reguliere tentoonstellingbudget van de twee
culturele instellingen, die daarvoor dit najaar de tentoonstelling in het Dordrechts Museum zullen
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Financiële verantwoording organisatie tentoonstelling
The Dutch Golden Age in Dordrecht, Museo SMacional de Belias Artes, Santiago de Chiie,
maart-mei 2003

Kosten

Dekking

€

Tentoonstellingsbudget
Dordrechts Museum en
Stadsarchief

Tentoonstelling 20 maart-22 mei
Organisatie
Dordrechts Museum/ Stadsarchief Dordrecht

68.800,-

Productie
Werkzaamheden Museo de Belias Artes

Pm

Transport en verzekering
Catalogus
Productie totaal

€
€
€

168.995,19.550,188.545,-

Totaal tentoonstelling
Werkbezoek Santiago 16 maart-23 maart

€

257.345.-

Reis- en verblijfskosten
Representatie
Communicatiekosten
Productie verslag

€
€
€
€

12.000,2.400,850,2.500,-

Ten laste van reguliere
budgetten

Projectcoördinatie

€

17.500,-

Ten laste van onvoorzien

Totaal werkbezoek
Publiciteit

€

35.250,-

Chili
Nederland

€
€

3.050,7.000,-

Totaai pubiiciteit
Extra Ureninzet

€

10.050,-

Museo de Belias Artes
Sponsoring Nederlands en
Chileens bedrijfsleven door
tussenkomst van Ambassade
van Nederland in Santiago

Ten laste van onvoorzien
Ten laste van Stadspromotie

Ten laste begrotingen sector
Cultuur en Stafdiensten
(afdeling Communicatie)
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Aan het college van burgemeester en wethouders

Dienst Stafdiensten

Portefeuillehouder Spigt

Afdeling Directie

Agendastuk

Redacteur J.A.J. de Witte

Verslag Chili-reis

Telefoonnummer 639 6988
Reg.ken

Specificatie bijlagen

Akkoord met agenderjng

Gevraagde beslissing BenW
1. Het verslag vaststellen en ter kennisneming verzenden aan de raad
2. Niet begrote kosten voor projectcoördinatie en publiciteit in Chili ten laste van
onvoorzien brengen

Portefeuillehouder
Secretaris
Burgemeer

fi

atum

BenW- besluit
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Of^ H «LDOJ ,

Datum
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Conform na verbetering van een typefout in het overzicht van kosten. Het verslag gaat ter kennisneming naar
de raad

'
begrotingswijziging 2. (projectcoördinatie € 17.000,- en publiciteit € 3.500,-) gaat bij verzamelvoorstel
naar de raad.

De

B&W-besluit

Akkoord met agendering Raad

Gevraagde beslissing Raad
D

Griffier

D Raadsvoorzitter
D Presidium
^ Raadscommissie(s) / Datum
Cultuur en Vrije Tijd
26/08/2003
d Datum Raadsvergadering
Datum

Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten

Raadsbesluit

ƒ Adm
Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling ™
/
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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!
toelichting

Leeswijzer

ja

Geformuleerde opdracht/probleemstelling

d

blz.

Samenvatting

D

blz.

Control

ja

nee

Product of beoogd resultaat beschreven

d

Prestatie indicatoren aangegeven

D

Risico analyse

D

Informatievoorziening geregeld

D

Juridisch getoetst

D

Inspraak na BenW-beslissing

D

m
m
m
m
m
m

Referendabel na BenW-beslissing

D

Totale kosten in beeld
Incidentele kosten

nee

m
m

blz.
blz.
blz.
blz.

d beperkt
d 'inspraak'
blz.
zie ontwerp besluit

d 'inspraak plus'

€ 20.500,-

D

Q intern/begrotingsnr.:
13 anders namelijk: onvoorzien
€ 20.500,-

El onvoorzien

G intern/begrotingsnr.:
G anders namelijk:
€

G onvoorzien

G bijgesloten

El verzamelvoorstel
G de raad van:

Structurele kosten

d

Dekking structureel

D

Netto investeringskosten

D

Begrotingswijziging nodig

D

m
m
m
m

Afgestemd met bestuurder(s)

B

d

Verwerkte advisering

ja

nee

Andere betrokken diensten

blz.

d

D

Dekking incidenteel

Toelichting

d

Juridische discipline

D

Voorlichting

d

Hl

Andere interne discipline

d

1S1

SBC

IEI

d

AD

d

M

Externe betrokkenen

d

E!

Q begrotingsnr.:

toelichting

SBC / Staf en Cultuur

Q officiële publicatie

Akkoord voor aanbieding aan B&W
Controller
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Direc

SBC (bij dekking 1.1.v. concernmiddelen)

v

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

