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Op het RIS te raadplegen:
Raadsvoorstel en Kadernota 2008, blz. 5 en bijlage 1: claims/intensiveringen
(zie adviescommissie 3-7-2007; raad 10-7-2007, agendapunt 5, grosnummer 353 + 353a)
Toelichting:
Bij de beschouwingen over de Kadernota 2008 in de desbetreffende vergaderingen van de
adviescommissie en de raad zijn door meerdere fracties opmerkingen gemaakt over de reservering
in de investeringssfeer ten behoeve de aanleg van een klimaatinstallatie in het Dordrechts
Museum. Sommige fracties hebben verzocht om een nadere onderbouwing van de claim,
waarmee u overigens wel hebt ingestemd. In bijgaande raadsinformatiebrief wordt u over de
noodzaak van zo’n voorziening uitgebreid geïnformeerd.
De twee bijlagen, waarnaar in de raadsinformatiebrief wordt verwezen, te weten: het second
opinion rapport klimaatbeheersing Dordrechts Museum van Schellen en Neuhaus d.d. 17 juli
2007 en het ICN-advies over de klimaateisen in de oudbouw van het Dordrechts Museum d.d. 14
juni 2007, kunnen op het RIS worden geraadpleegd en liggen op de raadsgriffie ter inzage.
Het college zal u begin 2008 een raadsvoorstel tot kredietverlening voor de aanleg voorleggen.
Agendacommissie 13 november 2007:
De AC heeft besloten de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van het door het
college aangekondigde kredietvoorstel.
Agendacommissie 20 november 2007:
Wethouder Spigt heeft verzocht de raadsinformatiebrief alsnog inhoudelijk te bespreken alvorens
er een kredietvoorstel wordt gedaan. Zie zijn brief aan de agendacommissie d.d. 20 november
2007. De AC ziet geen aanleiding terug te komen op haar besluit van 13 november 2007 en dit
onderwerp kan wat haar betreft worden geagendeerd voor een programmakamer op 18
december 2007.
Dordtse Kamers 18 december 2007:
Centraal staat de vraag waarom zo laat in het proces alsnog een nieuwe klimaatinstallatie in de
oudbouw als noodzaak naar voren komt en de vraag naar de overwegingen om te kiezen voor
klimaatklasse AA in plaats van A. De vragen worden overtuigend beantwoord door wethouder
Spigt, respectievelijk zijn externe adviseur de heer W. van der Weijden van Raadgevend
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Technisch Bureau Huisman & Van Muijen BV. De raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk
worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 januari 2008.
Er wordt vervolgens in beslotenheid verder vergaderd over de aanbestedingsprocedure.
Gemeenteraad 8 januari 2008:
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
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