
AMENDEMENT 
 

 
 

Datum:  11 oktober 2016 
 
Betreft:  Raadsvergadering van 11 oktober 2016 
  Agendapunt nr. 6a Najaarsrapportage 2016 
 

 

Ondergetekenden, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2016 m.b.t. 
najaarsrapportage 2016 en de Najaarsrapportage 2016 V1 0;  
 
overwegende dat: 

 De raad op 14 juni 2016 heeft besloten een bedrag van € 874.000 ter beschikking te stellen voor 
Museumkwartier-Oude Raadhuis (Raadsbesluit /2016bis 235).  

 Citaat uit Argumenten 5.1:  
'Om de voorgestelde plannen uit te voeren en te realiseren is een investeringskrediet nodig van 
€874.000 als aanvulling op het voorbereidingskrediet van €212.000 dat de raad in juni 2014 
beschikbaar heeft gesteld. Dit krediet wordt ingezet voor de verbouw van het Oude Raadhuis, de 
inrichting van het museum, de aanpassing van de openbare ruimte, de plankosten en de verplaatsing 
van het Rode Kruis. Zie kosten, baten dekking.' 

 

 Er een omissie is van € 50.000 in het raadsvoorstel Museumkwartier v.w.b. de hoogte van het 
krediet. In het totaalbedrag van het raadsvoorstel voor de kredietverlening voor het project 
museumkwartier (/2016 bis 235) van 14 juni 2016 er geen rekening is gehouden met het krediet 
voor verplaatsing van het Rode Kruis ad. € 50.000.  Met de lasten (afschrijving en rente) van het 
krediet voor het Rode Kruisgebouw is rekening gehouden in alle onderliggende berekeningen;  
maar in het raadsvoorstel is voor de hoogte van het krediet het verkeerde bedrag overgenomen .  
 

 De raad alsnog  formeel  goedkeuring dient te geven voor het investeringskrediet van €50.000 
voor verplaatsing Rode Kruis.  
 

 Er in het raadsvoorstel Museumkwartier van juni een omissie zit van € 10.000. In de 
onderliggende berekeningen wordt gerekend met € 884.000 i.p.v.€ 874.000. Het is in het 
raadsvoorstel niet goed ingevoerd. Kort gezegd typefout. 
 

 Het totale investeringsbedrag voor museumkwartier als volgt is samengesteld: 
 

Investeringskrediet raadsvoorstel juni  € 874.000 

Bestaand voorbereidingskrediet € 212.000 

Omissie (typefout) € 10.000 

Verplaatsing Rode Kruisgebouw € 50.000 

TOTAAL € 1.146.000 

 

 Uit tabel "D" op pagina 23 van de overkoepelende notitie "Museumkwartier" (raadsvoorstel 
/2016bis235)  blijkt dat de investeringslasten van de verhuizing Rode Kruis financieel zijn 
vertaald. De conclusie is dat in de uitwerking van het raadsvoorstel met de dekking van de lasten 
van de verhuizing Rode Kruis rekening is gehouden. De lasten zijn ook gedekt volgens de 
financiële opstelling in het raadsvoorstel. Het meenemen van het krediet leidt niet tot extra 
lasten in de begroting. 

 

. 
 

 

 



 Het raadsvoorstel van 14 juni 2016 (/bis2016bis235) als volgt is geamendeerd (amendement 
5.A.1 - met 14 voor, 3 tegen): 

Stelt voor de beslispunten 1 t/m 4 ongewijzigd te laten en het voorstel onder punt 5 als volgt te 
wijzigen: 
Voorstel: 
5. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van €874.000,- met de restrictie dat 
• dit een maximum investeringsbedrag betreft en 
• de uitkomst van de aanbesteding tezamen met een gemotiveerd plan van aanpak waar een 
fijnmaziger onderbouwing van financieel en cultureel haalbare doelstellingen onderdeel van uit maken, 
ter beoordeling aan de Raad van Rhenen wordt voorgelegd alvorens de realisatie een aanvang neemt. 
• Het concreet plan van eisen wordt gepresenteerd en een sluitend exploitatieplan ad €283.000 voor 
het Museumkwartier in haar totaliteit. 

 

 Vanwege de reeds aangegeven omissies ad € 10.000 en € 50.000 is het genoemde bedrag in het 
voornoemde amendement niet correct. 
 

 Het voornoemde amendement nog wel van toepassing is maar waarbij de bedragen aangepast 
dienen te worden aan de daadwerkelijke situatie. Hiermee wordt maximale invulling gegeven 
aan het raadsvoorstel Museumkwartier en het aangenomen amendement. 

 
Stelt voor: 

 Aan het raadsvoorstel (/2016bis 489) Najaarsrapportage 2016 het volgende toe te voegen: 
 3.  In te stemmen met het investeringskrediet (4.2.3)  van € 50.000 voor verplaatsing Rode 
 Kruisgebouw (Museumkwartier).  
 4.  In te stemmen met het investeringskrediet van € 884.000 voor lopende investeringen 
 Museumkwartier-Oude Raadhuis (1.3.2), ter correctie van de omissie van € 10.000 in het 
 raadsvoorstel Museumkwartier (/2016bis35).  
  

 Het aangenomen amendement  5.A.1 m.b.t. raadsvoorstel Museumkwartier  (/2016bis235 - 
dd 14 juni 2016) van toepassing te laten blijven en uit te voeren , waarbij het maximum 
investeringsbedrag verhoogd wordt met  € 60.000 (gaat van  € 874.000 naar € 934.000) 
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