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261
aanbesteding Museum Mr. Simon van Gijn

Datum 29 november 1999

Tussentijds bent u in de commissie financiën en grotestedenbeleid en de commissie kunsten
geïnformeerd over de ontwikkelingen uiteindelijk resulterend in een gescheiden aanbesteding
complex Nieuwe Haven 3 0/29/28 en depot Ve st (voorlopig niet aan besteden ).
Een aan tal bijlagen met ge detailleerde geg evens zijn bij dit voorstel ter inzage gelegd. He t betreft
de collegebesluiten van 3 november 1998 en 16 november 1999.
Op b asis va n de aan best edin g NH 30/2 9/28 in rela tie tot het b esch ikba re bu dge t (vas tges teld
26 okto ber 199 8, inclusief p rijscorrecties to t 1 juli 1999), re sulteert ee n gepro gnostice erd
nadelige uitko mst van ƒ 4 14.182,--.
Begroting
Aanbesteding

ƒ 7.692.568,-- excl. BTW Nieuwe Haven 30/29/28
ƒ 8.106.750,-- excl. BTW (laagste aanbesteder voor de bouw is firma Huurman)

Resultaat

ƒ

414 .182 ,-- na delig

Voor zover kan worden nagegaan wordt het resultaat beïnvloed door
- volstrekt overspan nen bou wmark t;
- prijsstijgingen toegelicht in de bijlage onder 3;
- nadelig effect van gescheiden aanbesteding.
Op zich is deze afwijking te overzien.
Hierbij merken wij op dat genoemde begroting van de firma Huurman onder grote tijdsdruk tot
stand is gekomen, waardoor indringend overleg met ons architectenbureau en adviseur
noodzakelijk was over hoge, lage en niet geraamde kostenposten. De firma Huurman heeft op
grond van dit overleg de ingediende begroting op onderdelen bijgesteld met uitdrukkelijke
handha ving van on s bestek en h etzelfde aanb estedingsbe drag (zie bijlage).
Teneinde de huidige offerte te kunnen benutten en ter voorkoming van prijscomplicaties (vanaf
1 januari 2000) heeft ons college de directeur van Kunsten op 16 november 1999, vooruitlopend
op de besluitvorming van uw raad, toestemming gegeven mondeling opdracht te verlenen om de
verbouw te starten.
In de bijlage van het collegebesluit van 16 november 1999 wordt onder punt 6 uiteengezet en
toegelicht dat eerdere besluitvorming aanleiding geeft tot een aanvullend krediet van
ƒ 301.700,-- exclusief BTW. He t betreft het naar voren halen van een aantal vervangingsinvesteringen die gepland zijn in de jaren 2001 tot 2003, en waarvoor in de meerjarenbegroting
van Kunsten investeringskredieten zijn geraamd, tot een totaal van ƒ 145.000,--. Daarnaast zal
een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd waarvan de kosten, die ƒ 156.700,-- bedragen,
ten laste van d e begroting v an het m useum zu llen worden gebracht.

- 2 -

Het gaat om werkzaamheden die niet strikt noodzakelijk zijn en niet zijn opgenomen omdat het
beschikbaar gestelde krediet beperkt was. Omdat het museum is ontruimd ligt het voor de hand
om nu g angen e n plafonds te o ntwitten en opnieuw te witten en stu cwerk te rep areren in plaats
van ov er een p aar jaar.
Onder punt 7 in de bijlage van het collegebesluit van 16 november 1999 is een overzicht
opgenomen van bijkomende kosten veroorzaakt door het vinden van duurdere vervangende
woonruimte voor de Moskee, langduriger opslag van de collectie van Museum Van Gijn (vanwege
uitstel bouw depot), extra handelingskosten om die delen van de collectie die te zijner tijd terug
moeten naa r het museum u it het depot te halen, alsmede tot nu toe g emaakte voo rbereidingskosten ten behoeve van het depot. Samen bedragen deze kosten ƒ 396.000,-- exclusief BTW.
Ten aanzien van de kosten en de dekking:
De totale ko sten van he t plan tellen exclusief BT W op to t:
1. Ren ova tie M useu m V an G ijn
2. Raming nieuwbouw depot

ƒ
ƒ

8.475.000 ,-- 1)
3.063.000 ,--

ƒ 11.538.00 0,-In de de kking e rvan w ordt voo rzien doo r:
1. Rese rve stra tegisc he inv esterin gen (S I)
2. Fonds Incidentele investeringsmiddelen
3. Reserve Onrendabele Toppen-fondsen binnen SI
4. Kunsten, gereserveerde middelen
5. Monumentensubsidies
6. Opbrengst Nieuwe Haven

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Totaal

ƒ 11.538.00 0,--

5.000.000 ,-3.700.000 ,-1.036.000 ,-830.000 ,-528.000 ,-444.000 ,--

Het benodigde krediet bedraagt in totaal ƒ 10.285.000,-- inclusief BTW (die geheel wordt
teruggevraagd) en heeft betrekking op:
- Ren ova tie M useu m V an G ijn
ƒ 8.475.000 ,-- BTW hierop betrekking hebbend
ƒ 1.480.000 ,-- Uitplaatsing Vest 111/113 (voorlopig activeren)
ƒ
150.000 ,-- Voorbereidingskosten depot (voorlopig activeren)
ƒ
180.000 ,-Totaal

ƒ 10.285.00 0,--

Af:
Reeds verstrekt voorbereidingskrediet netto ƒ 470.000,-- incl. BTW

ƒ

550.000 ,--

Nu te voteren

ƒ

9.735.000 ,--

Voor het d epot blijft nu besch ikbaar een kre diet van ƒ 3.06 3.000,-- minu s de nu gem aakte
kosten van ƒ 330.000 ,-- dat wil zeggen ƒ 2.733.00 0,--.
Depot
De depotproblematiek aan de Vest is u bekend.

1)

/
/
/

Aanbesteding
Aanvullende kosten en verzorgen vervangingsinvesteringen
Bijkomende kosten voor langdurige opslag en extra uitzoekwerk

ƒ
-

8.106.750,-302.000,-66.000,--
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Samenvatting
Na een langdurig debat met de welstandscommissie is het plan tot vestiging van een depot
goedgekeurd. Complicaties ontstaan als gevolg van het niet tijdig verwerven van het pand
Ves t 111 /113 in ver ban d me t eisen van d e Mo skee vere nigin g, m et als g evo lg ho gere kost en in
verband met langduriger opslag, lastiger herinrichting Museum Mr. Simon van Gijn, missen van
subsidies, totaal oplop end tot tenm inste ƒ 500.00 0,--.
De huidige situa tie is als volgt:
- Naar verwachting kan op korte termijn een vervangend pand voor de Moskee worden
verworven waardoo r Vest 111/11 3 beschikb aar komt.
Ten opzich te van besc hikbare midd elen (van ƒ 25 0.000,--) zullen koste n ± ƒ 40 0.000,-bedragen (overschrijding ƒ 15 0.000,--).
- In relatie tot de nieuwbouwdiscussie Stadsarchief wordt op korte termijn onderzocht of een
gezamenlijk depot haalbaa r is.
Op basis van een bestuursopdracht van ons college komt er een nader onderzoek naar de
haalbaarhe id van een g ezamen lijk depot.
Thans doet zich derhalve de afw eging vo or:
- het wel/niet ve rwerven va n Vest 111 /113 in relatie tot een m ogelijk gezam enlijk depot.
Ons voo rstel is de verwerving v an Vest 11 1/113 te realiseren omdat:
1. het een (of de enige) kans is de gegroeide patstelling te doorbreken;
2. de o nteig enin gspr oce dure welis waa r succ esvo l kan zijn maar zeker 24 maand en duurt;
3. een studie naar een geza menlijk depot niet tijdig beschikbaar is;
4. mocht Vest 111/113 niet ten behoeve van depot nodig zijn dan kan een andere bestemming
worden onderzoc ht, al dan niet in de p lanning voo r aanpassinge n van het D ordrechts
Museum.
Resum eren stellen wij u voo r, conform bijgaa nd ontw erp-besluit:
1. in te stemmen met het verwerven van pand Vest 111/113;
2. ten behoeve van de verbouwing en renovatie van Museum Mr. Simon van Gijn, de uitplaatsing
van Vest 1 11/113 alsm ede de tot n og toe gem aakte voo rbereidingskoste n voor het de pot,
een krediet b eschikbaa r te stellen van in totaal ƒ 1 0.285.000 ,--;
3. aan Kun sten naast he t reeds besch ikbaar gestelde voorbereidings krediet thans e en krediet te
verstrekken groot ƒ 9.735.000,--, en in verband hiermee de ontwerp-begrotingswijziging van
Kunsten en Stad vast te stellen.
De c omm issie k unst en e n de com missie finan ciën en gr otes tede nbe leid k unn en zic h me t dit
voorstel verenigen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de se creta ris
de burgemeester

H.K.W . Bekke rs

- ontwerp -

J. Noorland

Gemeentebestuur

Nr. 25

De RAAD van de gemeente DORDRECHT;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 1999,
nr. 1999/4947/KU;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met het verwerven van pand Vest 111/113;
2. ten behoeve van de verbouwing en renovatie van Museum Mr. Simon van Gijn, de uitplaatsing
van Vest 1 11/113 alsm ede de tot n og toe gem aakte voo rbereidingskoste n voor het de pot,
een krediet b eschikbaa r te stellen van in totaal ƒ 1 0.285.000 ,--;
3. aan Kun sten naast he t reeds besch ikbaar gestelde voorbereidings krediet thans e en krediet te
verstrekken groot ƒ 9.735.000,--, en in verband hiermee de ontwerp-begrotingswijziging van
Kunsten en Stad vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 1999.
de se creta ris

de voorzitter

