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Schiermonnikoog, 7 februari 2008

Aan de Gemeenteraad,
Bij de herplaatsing van de cultuurhistorische voorwerpen is een deskundige ingeschakeld. Deze
deskundige heeft aangegeven dat een drietal voorwerpen het verdienen om gerestaureerd te worden.
- Het gaat om de 17e eeuwse kussenkast op de kamer van de burgemeester;
- Het wapenbord van de Stachouwers in de raadszaal;
- De restauratie van een 19e eeuwse kaart van Schiermonnikoog.
Voor de meest ingrijpende restauratie, te weten die van de 17e eeuwse kussenkast, is een offerte
aangevraagd bij een deskundige restaurateur. Volledig herstel en terugbrengen in de oorspronkelijke
17e eeuwse staat gaat ruim € 5.000,- excl BTW kosten. Wij verwachten dat met restauratie van het
wapenbord, de kaart en transportkosten rekening moet worden gehouden met nog een keer € 5.000,-.
excl BTW. Daarom adviseren wij u een budget van € 10.000,- beschikbaar te stellen om deze
cultuurhistorische voorwerpen in volle glorie voor het nageslacht te bewaren.
Aangezien de restauratie van de kunsthistorische voorwerpen niet valt binnen het bestek van de
realisatie van het nieuwe gemeentehuis, is er voor gekozen om dit via aan apart voorstel aan uw raad
te doen. Daarbij merken wij op dat op dit moment door het bouwmanagementbureau de financiële
eindrapportage wordt opgesteld, wij verwachten u bij de 1e turap een beeld te kunnen geven van de
de definitieve financiële afrekening van het project. Vooralsnog is bij de 2e turap 2007 een bedrag van
€ 125.000 van het budget gemeentehuis terug geboekt naar de algemene reserve.
Financiële dekking
Voorgesteld wordt een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor de restauratie en dit bedrag
ten laste te brengen van de algemene reserve. De financiële consequenties van dit voorstel worden
verwerkt in de 7de begrotingswijziging 2008.
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