
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Voorstel voor het nemen van maatregelen en het toekenning van het daartoe 

benodigde budget, die leiden tot een veilige situatie voor personeel en bezoekers, 

e.e.a. naar aanleiding de geconstateerde verhoogde concentratie van asbestvezels in 

de lucht van het depot. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Onlangs is tijdens een onderzoek vastgesteld dat in het depot van het Frans Hals 

Museum een verhoogde concentratie van asbestvezels in de lucht aanwezig is.  

 

Financiële paragraaf 

Het college is omwille van de spoedeisendheid reeds akkoord gegaan met de 

(aan)besteding van € 345.000,00 exclusief / € 406.250,00 inclusief  BTW voor het 

nemen van de noodzakelijke maatregelen, vooruitlopend op de beschikbaarstelling 

van deze middelen door de gemeenteraad. Deze kosten kunnen worden gedekt uit 

het verwachte extra voordeel op de rentelasten in 2007 (zie programmabegroting 

2007 blz. 23. rentelasten (€ 3 mio)). 

 

Participatie/communicatie 

De directie en het personeel van het museum worden nauw betrokken bij de 

voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

het gevraagde krediet voor de aanpak van de asbestverontreiniging van het depot 

van het Frans Hals museum toe te kennen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

35/2007 

30 januari 2007 

SO/vg 

07/96 

 

Aanpak asbestverontreiniging depot Frans Hals Museum 
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35/2007 

35-2 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester; 

 

Besluit: 

 

1. het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van € 345.000,00 

exclusief / € 406.250,00 inclusief  BTW voor het nemen van de noodzakelijke 

maatregelen aan het depot van het Frans Hals Museum in het kader van de 

geconstateerde aanwezigheid van asbestvezels in de lucht;  

2. dat deze kosten worden gedekt uit het verwachte extra voordeel op de 

rentelasten in 2007 (zie programmabegroting 2007 blz. 23. rentelasten  

(€ 3 mio). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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