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Aanvullend uitvoeringskrediet project Grote Markt oostzijde 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een aanvullend uitvoeringskrediet van €905.612,- beschikbaar te stellen voor project Grote 

Markt oostzijde. Dekking hiervoor is de bijdrage die de gemeente ontvangt van Vindicat atque 
Polit. Het totale uitvoeringskrediet komt hiermee op € 184.655.612,- (€ 183.750.000,-- + 
€ 905.612,-); 

II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Publiekssamenvatt ing 

De gemeente is met Vindicat overeengekomen dat zij op kosten van project Grote Markt oostzijde 
een vervangend gebouw voor Vindicat ontwerpt, bouwt en levert in ruil voor de bestaande societeit 
(nieuw voor oud). In de nadere uitwerking in de afgelopen periode zijn, op verzoek van Vindicat, 
aanvullende afspraken gemaakt over de levering van een kelder onder de nieuwbouw van Vindicat. 
Het gaat om een extra ruimte, welke in de oudbouw niet aanwezig was. De kosten voor deze aanvul
lende werkzaamheden komen voor rekening van Vindicat. Omdat de gemeente ook opdrachtgever is 
voor het "extra" deel, is het noodzakelijk dat uw raad een aanvullend krediet beschikbaar stelt. 
Het aanvullend krediet wordt zoals genoemd gedekt uit de vergoeding die de gemeente ten behoeve 
van de kelder van Vindicat ontvangt. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 905.612,— beschikbaar te stellen voor project Grote 

Markt oostzijde. Dekking hiervoor is de bijdrage die de gemeente ontvangt van Vindicat atque 
Polit. Het totale uitvoeringskrediet komt hiermee op € 184.655.612,- (€ 183.750.000,- + 
€905.612,-); 

II. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te vdjzigen. 

Kader 

Het bestaande pand van Vindicat atque Polit wordt door de gemeente verworven ten behoeve van de 
realisatie van de nieuwe Oostwand binnen project Grote Markt oostzijde. Met Vindicat is hierover 
overeenstemming bereikt op basis van een 'nieuw voor oud'-constructie. Dat betekent dat op kosten 
van het totale project een nieuw societeitsgebouw wordt gerealiseerd in ruil voor de bestaande socie
teit. 

Vindicat is akkoord met het definitief ontwerp voor de nieuwbouw, maar zal het bestek nog formeel 
moeten goedkeuren. De aanbesteding van de nieuwbouw van Vindicat is begin 2012 gestart. De 
gurming zal volgens plaiming plaatsvinden in de zomerperiode 2012. De start van de bouw is ge
pland in September 2012. De gemeente loopt het aanbestedingsrisico en ook het risico tijdens de 
bouw. Tegenover dit risico staat dat de gemeente zal profiteren van een eventueel aanbestedings-
voordeel. 

Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat het in de grondexploitatie opgenomen bedrag voor de 
nieuwbouw van Vindicat ontoereikend zal zijn. In de nadere uitwerking die de afgelopen periode 
heeft plaatsgevonden zijn, op verzoek van Vindicat, aanvullende afspraken gemaakt over de levering 
van een kelder onder de nieuwbouw van Vindicat tegen een kostprijsdekkende meerprijs van 
€ 905.612,—. Het gaat om een extra ruimte, welke in de oudbouw niet aanwezig was. De kosten en 
opbrengsten van deze kelder zijn niet opgenomen in de in oktober 2011 vastgestelde bouw- en 
grondexploitatie. 

Na goedkeuring van het bestek door Vindicat wordt de overeenkomst voor de realisatie van de 
nieuwbouw van Vindicat getekend. In deze overeenkomst worden ook afspraken over de kelder 
vastgelegd. Kort na tekening van de overeetikomst zal de gemeente een verplichting aangaan met de 
uitvoerende aaimemer. Om deze verplichtingen aan te kixnnen gaan is het noodzakelijk dat uw raad 
een aanvullend krediet beschikbaar stelt. Het aanvullend krediet wordt gedekt uit de vergoeding die 
de gemeente ten behoeve van de kelder van Vindicat ontvangt. 



Beoogd resultaat 

Formeel besluit van uw raad om verplichting aan te kurmen gaan en aan de wens van Vindicat te 
kunnen voldoen om aanvullend een kelder onder het gebouw te ktmnen realiseren. 

Financiele consequenties 

Omdat de meerkosten van de kelder worden gedekt uit een bijdrage van Vindicat, zijn er geen 
financiele consequenties voor de gemeente. 

Investering 

Begrotingswijziging voor investerlngskrediet 
Grote Markt Oostzijde 
Betrokken diensl(en) RO/EZ 
Soort wijziging aanvullend uitvoeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2012 

pinancielelbegEotingswiiziginAlapiilteiaa^^^^^ Inkomsten Saldci 
2.5 Overige economie en werkgelegenheid 906 906 0 

0 
Totalen begrotingswijziging 906 906 0 


