Voorblad stukken voor de adviescommissie/gemeenteraad
Onderwerp+ registratiekenmerk:

Volgnummer
groslijst:

Nieuwe Haven 26
VGB/2007/137

2007.448

Programma / thema / portefeuille:

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bestuur, Participatie, Dienstverlening/ Dagelijks
bestuur / Huisvesting en ict
Aanspreekpunt raadsgriffie:

J.H. Lagendijk

Marjon Hendrickx, doorkiesnummer: 639 8285, e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Relevante stukken:
Geen.
Toelichting:
U wordt gevraagd een krediet van 600.000 euro beschikbaar te stellen voor de tijdelijke
huisvesting van het Dordrechts museum in het pand Nieuwe Haven 26.

Agendacommissie 30 oktober 2007:
Op verzoek van de fracties ECO-Dordt en ChristenUnie/SGP besluit de Agendacommissie het
raadsvoorstel te agenderen in een programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening op
20 november 2007. Fracties worden verzocht het raadsvoorstel te bespreken mede in relatie tot
de ruimteproblematiek die het museum 40-45 ervaart en waarop fracties zijn aangesproken.
Dordtse Kamers 20 november 2007:
Er worden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over respectievelijk de hoge renovatiekosten,
de bestemming van het pand na vijf jaar en het belang van het behoud van het museum 40-45 in
Dordrecht. Wethouder Lagendijk zegt toe om bij wethouder Spigt te informeren naar de stand
van zaken in de beantwoording van de vragen van het museum 40-45 en om een afschrift van de
antwoorden naar de commissie te sturen. De commissie spreekt uit begin 2008 een discussie te
willen voeren met de portefeuillehouder Cultuur over de toekomst/invulling van het museum 4045 en verzoekt de griffie om dit onderwerp op de termijnagenda te plaatsen. Het raadsvoorstel
betreffende het pand Nieuwe Haven 26 kan als hamerstuk naar de raad van 27 november 2007.
Gemeenteraad 27 november 2007:
Besluit: Conform.
De heer Schalken legt namens de fractie van B.V.DORDT een stemverklaring af, inhoudende dat
de fractie weliswaar instemt met het verlenen van een krediet, maar dat daarmee geen voorschot
wordt genomen op de uiteindelijke bestemming van het gebouw en dat de fractie het feit dat
achterstallig onderhoud heeft kunnen ontstaan, betreurt.

