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Onderwerp 

Kredietaanvraag trekkenwand Stadsschouwburg en luchtbehandelingskanalen De Oosterpoort 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet van € 779.000,-- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de trekkenwand 

in de Stadsschouwburg; 
II. een krediet van € 445.000,— beschikbaar te stellen voor de vervanging van de lucht

behandelingskanalen in De Oosterpoort; 
III. de kapitaallasten van deze investeringen te dekken uit de budgetten van de werkmaatschappij 

De Oosterpoort en de Stadsschouwburg; 
IV. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 

mailto:j.ruiter@opsb.groningen.nl


(Publieks-)sanienvatting 

In 2012 heeft de werkmaatschappij De Oosterpoort en de Stadsschouwburg noodzakelijke 
investeringen gepleegd. In De Oosterpoort zijn nieuwe luchtbehandelingskanalen aangebracht als 
gevolg van de vondst van asbesthoudende deeltjes. In de Stadsschouwburg zijn onder andere in 
verband met aanpassing aan de veiligheidseisen, onderdelen van de trekkenwand vervangen. 
Voor beide investeringen zijn in 2012 geen kredieten aangevraagd bij de raad. Dit was niet juist en 
dit had niet mogen gebeuren. Wij vdllen dit in de toekomst voorkomen. Daarvoor is een aantal acties 
uitgezet. In dit specifieke geval stellen wij de raad voor om voor deze uitgaven alsnog een krediet 
beschikbaar te stellen. De dekking van deze kredieten is wel geregeld. Er is daarom geen sprake van 
een financieel nadeel voor de gemeente. 

Inleiding 

In de cultuurgebouwen De Oosterpoort en de Stadsschouwburg zijn in 2012 noodzakelijke 
investeringen gepleegd. Daarvoor is vooraf bij de raad ten onrechte geen krediet beschikbaar 
gesteld. Dat betekent dat de uitgaven als onrechtmatig worden beschouwd. De raad wordt gevraagd 
voor deze investeringen als nog de betreffende kredieten beschikbaar te stellen. 

Beoogd resultaat ^ 

Door het beschikbaar stellen van de kredieten wordt de onrechtmatigheid van de uitgaven 
opgeheven. 

Kader ' • ' ' 

Aan uw raad behoort het budgetrecht. Op basis van dit budgetrecht bent u bevoegd kredieten 
beschikbaar te stellen voor het doen van investeringen. Voor het plaatsen van nieuwe lucht
behandelingskanalen in De Oosterpoort en het vervangen van Onderdelen van de trekkenwand in 
de Stadsschouwburg is dit ten onrechte niet gebeurd. Wij bieden u daarvoor onze excuses aan. 

Argumenten/afwegingen ; _̂  / 

Krediet vervanging van de luchtbehandelingskanalen. 
In De Oosterpoort zijn in de 1̂  helft van 2012 asbesthoudende cementdeeltjes op het plafond 
gevonden. Over deze vondst en de sanering is uw raad bij brief geinformeerd (26 april 2012, 
OS 12.3056087). Snel handelen was in dit geval nodig om risico's voor medewerkers en gasten te 
voorkomen. Verder was snel handelen nodig om de effecten voor de programmering van 
De Oosterpoort te minimaliseren. Naast de sanering bleek het noodzakelijk om de lucht
behandelingskanalen te vervangen. Uw raad is daarover bij brief geinformeerd (22 mei 2012, 
OS 12.3090089). In die brief is tevens gemeld dat zodra het geheel van kosten duidelijk was een 
dekkingsvoorstel zou worden voorgelegd aan uw raad. De sanering en de vervanging van de 
luchtbehandelingskanalen is in de zomermaanden uitgevoerd. Na afronding is echter, ten onrechte, 
niet direct een voorstel aan uw raad gedaan om het noodzakelijke krediet beschikbaar te stellen. 

Krediet vervanging trekkenwand. 
In 2003 is een nieuwe trekkenwand voor de Stadsschouwburg opgeleverd. Ondanks een verwachte 
levensduur van 20 jaar, was het in 2012 noodzakelijk om onderdelen van de trekkenwand van de 
Stadsschouwburg te vervangen. De belangrijkste reden daarvoor was dat de betreffende onderdelen 
niet meer voldeden aan de het noodzakelijke beveiligingsniveau SIL 3. De voorbereiding van deze 
vervanging heeft lang geduurd. Tij dens die voorbereiding beschikte de werkmaatschappij 
De Oosterpoort en Stadsschouwburg nog over het krediet revitalisering dat door uw raad in 2005 
beschikbaar was gesteld en waarvan de nacalculatie op 21 december 2011 in uw raad is vastgesteld 
(OS 11.2766791). Dit krediet was gekoppeld aan het meeijarige revitaliseringsprogramma van 



De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. Vanwege de beschikbaarheid van dit krediet is het, 
onterechte, beeld ontstaan dat een afzonderlijke kredietaanvraag niet nodig was. Dit had wel 
gemoeten. Bij het opstellen van de 3̂  Voortgangsrapportage 2012 bleek dat werkzaamheden aan de 
trekkenwand tot een desinvestering van de bestaande installatie zou leiden, maar is niet opgemerkt 
dat er door uw raad geen krediet beschikbaar was gesteld voor de investering in de nieuwe 
onderdelen. De aandacht richtte zich op het financiele effect van de desinvestering zoals gemeld in 
de Voortgangsrapportage III 2012. Pas bij het opmaken van de jaarrekening is de onrechtmatigheid 
wat betreft het ontbrekende krediet geconstateerd. 

Acties 
Inmiddels is binnen de dienst OCSW een aantal stappen gezet om te voorkomen dat achteraf aan de 
raad krediet moet worden gevraagd voor uitgaven die al zijn gedaan. De volgende acties zijn in gang 
gezet: 
• de meest betrokken medewerkers zijn opnieuw geinformeerd over het budgetrecht van de raad 

en dat dit betekent dat voorafgaand aan een uitgave de raad een krediet beschikbaar moet stellen; 
• bij de (voorbereidende) werkzaamheden voor de voortgangsrapportages hebben de financieel 

adviseurs van OCSW opdracht om specifiek aandacht te besteden aan de vraag of de raad een 
krediet beschikbaar moet stellen en of dit ook is gebeurd; 

• in de gehanteerde checklist kwartaalafsluiting wordt de noodzaak en aanwezigheid van een door 
de raad beschikbaar gesteld krediet als item opgenomen. 

Vanuit concem control zal er bij de reguliere P&C documenten, met name de voortgangs
rapportages, verscherpte aandacht zijn voor de investeringen en de aangevraagde kredieten. 

Maatschappelijk draagvlak/partlcipatie ' 

Niet van toepassing. 

Financiele consequenties ^ • : 

Zoals aangegeven is er geen dekkingsprobleem waar het gaat om de beschikbaar te stellen kredieten. 
Hiema is aangegeven hoe de dekking wordt gerealiseerd. 

Krediet vervanging van de luchtbehandelingskanalen. 
De kosten van de asbestsanering bedragen 445 duizend euro. De hiermee samenhangende 
kapitaallasten bedragen 104 duizend euro en komen ten laste van de onderhoudsbudgetten van de 
werkmaatschappij De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. 

Krediet vervanging trekkenwand. 
De kosten voor de vervangeng van relevant onderdelen van de trekkenwand bedragen 779 duizend 
euro. 
De hiermee samenhangende kapitaallasten bedragen 45 duizend euro en komen ten laste van de 
onderhoudsbudgetten van de werkmaatschappij De Oosterpoort en de Stadsschouwburg. 



Begrotingswijziging. 

i§£SEgtoga«UZ!gin§&sminvieste^ 
Betrokken dienst{en) 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

OCSW 
uittrekken investeringskrediet 

2012 

lQancfellbegEO)angswtuzigM(im^ 
6.1 Culturele infrastructuur: 
Vervanging luchtbehandelingkanalen Oosterpoort 445 -445 
Vervanging trekkenwanden Stadsschouwburg 779 -779 
Totalen begrotingswijziging 1.224 0 -1.224 

Realisering en evaluatie 

De investeringen zijn in 2012 gerealiseerd. 
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