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Bijlage(n)

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2005 op 9 en 10 november 2004 een
motie aangenomen (motie 4 met als titel "Charme Offensief Dordrecht"), waarin aan het college
wordt gevraagd 'de toegang tot de reguliere museumcollecties gratis te maken'. Deze motie is
aangehouden om het college in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen. Op grond van dit
onderzoek delen we u het volgende mee:
Naar aanleiding van de motie betreffende de gratis openstelling van de Dordtse musea, het "Charme
Offensief Dordrecht" kunnen we u meedelen dat we hebben besloten de gratis openstelling van het
Dordrechts Museum en SIMON VAN GIJN - museum aan huis uit te breiden met het Kunstrondje
Dordt, iedere eerste zondag van de maand. De gratis openstelling tijdens Kunstrondje Dordt betreft
een pilotperiode van 1 jaar. Na afloop van deze pilot zullen de effecten op de publieksaantallen en
eigen inkomsten van beide musea worden geëvalueerd.
Het permanent gratis toegankelijk maken van de vaste collectie is geen optie, omdat dit voor zowel
SIMON VAN GIJN - museum aan huis als voor het Dordrechts Museum zou betekenen dat ze
gedurende het gehele jaar volledig gratis toegankelijk zijn. De reguliere collectie en tijdelijke
tentoonstellingen zijn ruimtelijk niet of nauwelijks van elkaar te scheiden. Daarnaast is het
onderscheid vaste collectie en tentoonstelling relatief omdat (omvangrijke) delen van de vaste
collectie regelamtig onderdeel uitmaken van een tentoonstelling.
De kosten voor deze gratis openstelling tijdens het Kunstrondje Dordt bedragen €15.500 per jaar. De
kosten zullen worden gedekt uit het budget City Marketing.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

de burgemeester

<J.G. Bandell

Artikel 169, lid 2, van de Gemeentewet schrijft voor dat het college alle inlichtingen verstrekt, die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

