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Aanspreekpunt raadsgriffie:
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Relevante stukken:
Raadpleegbaar in het RIS:
- Raadsvoorstel en Kadernota 2008, blz. 5 en bijlage 1: claims/intensiveringen
(adviescommissie 3 juli 2007 en raad 10 juli 2007, grosnummer 353 + 353a)
- Raadsinformatiebrief over klimaatinstallatie oudbouw Dordrechts Museum, adviescommissie
18 december 2007 en raad 8 januari 2008 (grosnummer 455)
- Presentatie wethouder Lagendijk in de raad van 22 april 2008 (Hofkwartier)
Toelichting:
In dit raadsvoorstel informeert het college u over de resultaten van de aanbesteding van de
uitbreiding en renovatie van het Dordrechts Museum en de financiële consequenties daarvan.
In verband daarmee wordt u gevraagd een krediet van € 16.997.000,-- beschikbaar te stellen.
Op 18 december 2007 heeft wethouder Spigt in een besloten vergadering van de
adviescommissie (en niet, zoals in het voorstel staat, op 12 december in de raad) een toelichting
gegeven op het aanbestedingstraject. Het verslag van die vergadering is op 22 januari 2008 door
de raad vastgesteld en in het bezit van degenen die de vergadering hebben bijgewoond.
Agendacommissie 17 juni 2008:
De AC heeft besloten dit voorstel te agenderen voor een programmakamer Sociale Infrastructuur
op 1 juli 2008.
Dordtse Kamers 1 juli 2008:
Alle fracties zijn van mening dat de kosten van de renovatie en uitbreiding van het museum hoog
zijn, veel hoger dan aanvankelijk becijferd. Niettemin vinden de vertegenwoordigde fracties – met
uitzondering van de fractie van B.V.DORDT – de verbouwing noodzakelijk en het belang van een
goed geoutilleerd museum opwegen tegen de kosten. Het voorstel klan als hamerstuk worden
geagendeerd voor de raad van 8 juli 2008, waarbij door de fractie van de VSP een stemverklaring
in het vooruitzicht wordt gesteld.
Gemeenteraad 8 juli 2008:
Besluit: De heer P.H. Sleeking legt namens de fractie van BETER VOOR DORDT van
stemverklaring af. Hij geeft hierbij aan dat zijn fractie geen bezwaren heeft tegen de renovatie

van het museum, maar wel tegen de nieuwbouw. Namens de fractie van de VSP sluit de heer
H.J. Tazelaar zich hierbij aan.
De raad stelt een krediet ter beschikking ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van het
Dordrechts Museum, met de aantekening dat de fractie van BETER VOOR DORDT wordt geacht
tegen te hebben gestemd.

