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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake de Molen Kijck over den Dijck

Geachte heer Stolk,

Bij brief van 4 oktober 2021, bij ons ingekomen op 4 oktober 2021, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VSP vragen gesteld inzake de Molen Kijck over den Dijck.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Ex-wethouder Sleeking had een bedrag toegezegd van ruim 
15.000 euro. Echter dit bedrag is ingetrokken door het college. Kunt u 
aangegeven waarom dit is ingetrokken?

Antwoord De Stichting Molen Kijck over den Dijck heeft de aanvraag zelf 
ingetrokken, omdat zij uiteindelijk meer dan voldoende subsidie 
toegezegd hadden gekregen voor restauratie.

Vraag 2. Het bestuur van de Stichting heeft enorm haar best gedaan om geld in 
te zamelen bij allerlei organisaties en persoonlijke donaties. De 
coronaperiode heeft er voor de stichting ook geen goed aan gedaan 
omdat zij vele inkomsten hebben gemist.

Antwoord De stichting heeft dit heel goed gedaan en daardoor een grote 
hoeveelheid donaties en subsidie voor de restauratie opgehaald. De 
stichting heeft in verband met corona daarnaast vorig jaar via de 
gemeente provinciale noodsteun ontvangen en over de eerste helft van 
2021 gemeentelijke steun ontvangen via de 'Regeling COVID-19 
gerelateerde subsidiëring culturele instellingen Dordrecht 2021' .Bij 
deze gemeentelijke subsidieregeling (vanuit middelen van het rijk), 
wordt ook gekeken over welke middelen aanvragers zelf beschikken. 
Voor het tweede halfjaar 2021 kan de stichting desgewenst weer een 
aanvraag doen. De coronamaatregelen houden echter op, waardoor de 
stichting weer in staat is om op de normale wijze inkomsten te 
verwerven.

Vraag 3. Is het college bereid om naar de bovengenoemde problemen te willen 
kijken? En is het college bereid om de 15.000 euro die toegezegd is 
alsnog beschikbaar te stellen de Stichting?

Antwoord Wij waren bereid het tekort op de begroting van € 15.000,- voor het 
herstel van de wieken te dichten, om zo de exploitatie van de molen 
weer mogelijk te maken. Dit geld bleek niet nodig, omdat er alsnog 
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rijkssubsidie kwam voor de restauratie. Door het herstel van de wieken 
kan de molen nu weer draaien en dus worden geëxploiteerd.

Vraag 4. Is het college het met ons eens dat onze enige draaiende molen op het  
eiland ook veilig moet kunnen draaien?

Antwoord Uiteraard. Maar dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
de eigenaar.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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