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Onderwerp:  Erratum en extra toelichting programmarekening 2010 ten behoeve van de raad 

Samenvatting: 
Tijdens de commissievergadering van 6 juni heeft de raad een aantal detailvragen over de programmarekening 
2010 gesteld. Beantwoording van deze vraag vindt plaats per Raads Informatie Brief, ook is vanwege de vragen  
een erratum opgesteld ten aanzien van de investeringsraming voor het project nieuwbouw stadhuis.  
 
  

Gevraagd besluit: 
1. Het erratum op de programmarekening 2010 vast te stellen; 
2. De onderliggende RIB goed te keuren voor verzending. 
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Inleiding  
 
Tijdens de commissievergaderingen van 6 juni 2011 zijn door de gemeenteraadsleden een aantal detailvragen 
gesteld over de programmarekening 2010. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de wens geuit 
deze vragen schriftelijk nogmaals te beantwoorden. 
 
De raad heeft gesproken over de te treffen voorziening voor Willemsoord, de aanbesteding van een nieuw 
zwembad en de aangeleverde informatie door het Centraal Administratie Kantoor.  
 
Tegelijkertijd is een erratum opgesteld ten opzichte van de investeringsraming voor de nieuwbouw van het 
stadhuis. 
 
Bijgevoegd is de raadsinformatiebrief. Het erratum is als bijlage bij de brief gevoegd.  
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
 
 
Kader 
 
De programmarekening 2010, zoals besproken in de commissie van 6 juni 2011. 
 
Argumenten 
 
Ten opzichte van de investeringsraming stadhuis is een onjuist bedrag genoemd (€ 41,5 miljoen), dit op basis 
van het eerste voorstel aan de raad in 2008. Doordat de raad heeft aangegeven dit niet wenselijk te achten is 
de investeringsraming al eerder bijgesteld naar € 33,3 miljoen. Momenteel gaat de voorkeur uit naar een 
DBFM(O)-contract waarbij veel risico’s worden overgenomen door een marktpartij en lagere exploitatielasten 
worden verwacht. Hiermee is de investeringsraming niet meer relevant en kan dus komen te vervallen. Het 
erratum is opgesteld met dat doel. 
 
Naast dit toegezegde erratum heeft het college een extra toelichting toegezegd aangaande de aanbesteding 
van een nieuw zwembad. De aanbestedingswijze is aangemerkt als fout in de programmarekening. Aangezien 
het bedrag hoger is uitgevallen dan de norm voor een Europese aanbesteding. Het verschil valt echter binnen 
de marges. De uitgebreidere uitleg is terug te vinden in de onderliggende RIB. 
 
Ook is gesproken over de voorziening Willemsoord in de RIB wordt aangegeven dat er geen mogelijkheid 
bestaat om deze voorziening gefaseerd in te voeren. Had dit wel tot de mogelijkheden behoort, dan zou 
gefaseerde invoering zelfs een negatiever effect op het weerstandsvermogen hebben. 
 
De RIB gaat verder in op de vragen die zijn gesteld omtrent de maandelijkse afstorting aan het CAK.  
 
Maatschappelijk draagvlak 
 
 
 
Financiële consequenties 
 
Geen. 
 
Communicatie 
 
Persbericht: 
Nee 
 
Realisatie 
 
De programmarekening wordt gewijzigd aan de hand van het onderliggende erratum. 


