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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie VVD betreffende renovatie stadhuis 

 

 
Aan de fractie VVD 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 20 december 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over renovatie stadhuis onder uw vragen 

vindt u onze beantwoording. 

 

 

1. Bent u het met ons eens dat het budgetrecht bij de raad ligt?  

 

Ja 

 

2. Waarom legt uw college, mede in het kader van behoorlijk bestuur, geen voorstel aan de raad 

voor om het beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie van het stadhuis te verhogen (met 

een begrotingswijziging)? 

 

Als eerste is het van belang om te melden dat het om een verwachte overschrijding gaat én niet om 

een gerealiseerde overschrijding. Daarnaast is, ondanks de budgetoverschrijding, het 

investeringskrediet voor de renovatie niet verhoogd. Bij een daadwerkelijke budgetoverschrijding 

wordt het planmatig onderhoud gefinancierd uit de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in de 

onderhoudsvoorziening gemeentelijk vastgoed (1A.015), waardoor geen aanvullende middelen 

benodigd zijn.   

 

3. Waarom wordt het onderhoudsbudget aangewend voor de dekking van de extra uitgaven?  

 

Voor het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 is budget gereserveerd voor planmatig onderhoud in de 

komende jaren. Een deel van de werkzaamheden binnen het project betreft planmatig onderhoud.  

 

4. In hoeverre is de begeleidingscommissie renovatie stadhuis hierbij betrokken door de 

portefeuillehouder?  

 

De begeleidingscommissie wordt via de portefeuillehouder periodiek op de hoogte gehouden. 

 

5. Hoe verhoudt het financieel risico zich tot het contract met Coare, waarin is vastgelegd dat zij 

het volledige risico draagt?  

 

Contractueel is vastgelegd dat Coare het volledige risico draagt voor realisatie binnen het door de 

raad beschikbaar gestelde budget. Coare vergoedt de schade indien overschrijding van het budget 

plaatsvindt. Met deze contractueel vastgelegde realisatieverplichting is het financieel risico echter niet 

volledig weggenomen. Er is altijd het risico op onvoorziene omstandigheden (o.a. faillissement van 

Coare) of een oordeel van de rechter dat de mate van overschrijding in redelijkheid en billijkheid niet 

in verhouding staat tot de opdrachtsom.  

 

6. Hoe wordt het beoogde kwaliteitsniveau van de renovatie geborgd?  

 

De periode na 6 december wordt gebruikt om de risico’s te verminderen, door na de start van de 
aanbestedingsprocedure de stukken alsnog in detail door te nemen en noodzakelijke aanpassingen in 

de nota’s van inlichtingen op te nemen. In een nota van inlichtingen worden noodzakelijke wijzigingen 

in de stukken doorgegeven, zodat het aanbod van de marktpartijen aansluit op het beoogde 

kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt in de beoordelingsfase van de aanbesteding en uitvoeringsfase 

gemonitord of aan het kwaliteitsniveau wordt voldaan. Primair ligt deze verantwoordelijkheid bij Coare 

Realisatie B.V..  
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7. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de keuzes die in dit kader worden gemaakt? 

 

De raad wordt periodiek op de hoogte gesteld van de projectvoortgang. Bij belangrijke keuze en/of 

(project)wijzigingen wordt dit via een raadsinformatiebrief aan u kenbaar gemaakt. Indien sprake is 

van een raadsbevoegdheid dan zal het college dergelijke keuzes of wijzigingen aan u voorleggen 

middels een raadsvoorstel.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 16 januari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


