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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de vorige rapportage d.d. 14 april 2008 en de daarop gevolgde mondelinge toelichting in 
de besloten raadsvergadering van 19 mei jl. heeft de commissie aangegeven waarschijnlijk 
nog twee keer te rapporteren, te weten een rapportage over het tweede kwartaal 2008 en de 
eindrapportage ultimo 2008. Deze rapportage omvat het tweede kwartaal en is 
geactualiseerd tot 1 augustus 2008. 
 
Ten opzichte van de rapportering van 14 april en 19 mei constateert de commissie geen 
grote wijzigingen. Het aantal posten meer-  en minderwerk waarvoor ‘’akkoord gegeven’’ is 
door het projectteam is inmiddels gestegen tot afgerond € 500.000,-- aan meerwerk (saldo 
meer- en minder). Daarnaast is er voor ruim € 300.000,-- aan offertes ingediend waarvan de 
formele goedkeuring nog moet volgen, maar wel is te verwachten. Totaal zou daarmee het 
meer- en minderwerk op ruim € 800.000,-- komen, waar in de investeringsbegroting voor de 
post onvoorzien  € 786.000,-- staat opgenomen (herziene post). 
Daarbij dienen evenwel een tweetal kanttekeningen te worden geplaatst: 

- in de ‘’voor akkoord gegeven’’ of te verwachten bedragen is ook de videostreaming 
voor de raadzaal opgenomen, waarvoor door de raad een afzonderlijk krediet 
beschikbaar is gesteld van € 40.000,--; 

- in de bedragen is voor ongeveer € 60.000,-- aan ICT-voorzieningen meegenomen die 
feitelijk onderdeel vormen van het separaat door de raad beschikbaar gestelde ICT-
budget. 

Rekening houdend met deze correcties blijft het meer- en minderwerk nog steeds binnen de 
post onvoorzien. 
Daarnaast zijn er geen nieuwe risicoposten in beeld gekomen waaruit nog grote bedragen 
zouden kunnen voortvloeien. De discussie met de bouwkundig aannemer over de eerder 
ingediende meerwerkclaim, waarover wij u in de rapportage over het eerste kwartaal 2008 
berichtten, is echter nog niet afgerond. 
 
Naast de post onvoorzien zijn er ook andere posten in de investeringsbegroting die buiten 
het aanbestede werk op elektrotechnisch, werktuigbouwkundig of bouwkundig gebied vallen. 
Het gaat dan om de honoraria van architect en adviseurs, de inrichtingskosten, de interne 
kosten van het gemeentelijk apparaat, etc. Hiervoor geldt dat er bij verschillende posten 
geringe afwijkingen naar boven en naar beneden zijn, maar dat het beeld zodanig is dat op 
basis van huidig inzicht de commissie ervan uitgaat dat het totaal van de stichtingskosten 
binnen de investeringsbegroting van € 16.000.000,-- blijft. De komende maanden zal 
duidelijk worden of dit beeld juist is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De voorzitter van de monitoringscommissie, 
namens deze H.C. Lankman, secretaris.  


