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Onderwerp 

Nacalculatie Gevelisolatieproject LodewTJkstraat 
Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de nacalculatie van het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat vast te stellen; 
II. het resultaat van € 542,-- toe te voegen aan ISV 2 onvoorzien; 
III. het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat te liquideren; 
IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de even

tueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog 
geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling. 

Aanwijzingen: status, deadline, visietrommel 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum Classificatienr. 



Publiekssamenvatt ing 

Met de nacalculatie wordt het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat afgesloten. 
Het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat omvat de realisatie van geluidwerende maatregelen 
aan 
ca. 120 woningen langs het spoor in de Lodewijkstraat en omgeving. In totaal is € 1.445.140,--
beschikbaar. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. de nacalculatie van het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat vast te stellen; 
II. het resultaat van € 542,-- toe te voegen aan ISV 2 onvoorzien; 
III. het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat te liquideren; 
IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de even

tueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog 
geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling. 

Inleiding 

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld als projecten voor 
95% gereed zijn. 

Beoogd resultaat 

Het resultaat is de financiele afwikkeling van het project Gevelisolatieproject Lodewijkstraat. 

Kader 

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek. 

Argumenten/afwegingen 

In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het 
project. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De realisatie kwam tot stand door een goede samenwerking tussen gemeente, aaimemer en de 
bewoners. 

Financiele consequenties 

Er is een positief resultaat van € 542,--. Voorstel is om dit resultaat toe te voegen aan ISV 2 
onvoorzien. 

Realisering en evaluatie 

De uitvoering van het project is gereed. 



NACALCULATIE 2011 

Gevelisolatieproject Lodewijkstraat 

Dienst/afdel ing : ROEZ / Afdeling FIA 
Nacalculatie per : 31 december 2011 
Datum : 15 maart 2012 
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1. Projectbeschrijving 

Realisatie van geluidwerende maatregelen aan ca. 120 woningen langs het spoor in de 
Lodewijkstraat en omgeving (Brandenburgerstraat, Hereweg, Mauritsstraat, 
Mauritsdwarsstraat, Oosterweg, Verlengde J.A. Feithstraat, Verlengde Feithstraat en 
Viaductstraat). 

Het project is in 2011 afgerond, De contacten met de bewoners (gemeente-bewoners en 
aannemer-bewoners) zijn zeer goed verlopen. 

Ten behoeve van de uitvoering is door het ministerie van VROM een subsidie beschikbaar 
gesteld van € 1.365.140 ind. BTW. 

2. Kredietbesluiten 
Raadsbesluit d.d. 25 maart 2009, 6'̂ . 
Raadsbesluit d.d. 27 april 2011, 8^ 

Totaal verstrekt krediet: 

3. Tijdsplanning krediet 

€ 1.435.140 incl. BTW 
€ 10.000 incl. BTW 

€ 1.445.140 incl. BTW 

In maart 2009 is het krediet aangevraagd met een termijn van 2008 tot en met 2010. 
Het werk is 1 maart 2011 gereedgemeld richting subsidiegever. 

4. Aanbestedingsprocedure 

Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed en de gunning is op basis van de laagste 
prijs. Deze aanbesteding is goedgekeurd door het ministerie. 

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en opievering. 

Het werk is 1 maart 2011 gereedgemeld richting subsidiegever. 

6. Totaie definitieve kosten van het project 

FINANCIEEL OVERZICHT 
Begroting 

Nacalculatie 
Gerealiseerd 
t/m 31-12-2011 

Nogte 
realiseren 

Totaal 

Kosten 
Voorbereiding en toezicht 
Uitvoering 
Rente 

Totaal kosten 1.445.000 1.444.746 0 1.444.746 

Verschil 

254.000 
.191.000 

0 

141.997 
1.307.999 

-5.251 

0 
0 
0 

141.997 
1.307.999 

-5.251 

112.003 
-116.999 

5.251 

254 

Opbrengsten 
Voorbereiding en toezicht; subsidie VROM 
Voorbereiding en toezicht; bijdrage uit ISV 
Uitvoeringskosten; subsidie VROM 
Uitvoeringskosten; bijdr. MD voor HR++ gias 

-184.000 
-70.000 
.191.140 

0 

-177.809 
-70.000 

-1.128.809 
-3.402 

0 
0 

-65.267 
0 

-177.809 
-70.000 

-1.194.076 
-3.402 

-6.191 
0 

2.936 
3.402 

-1.445.140 -1.380.020 -65.267 -1.445.287 147 

Exploitatieresultaat -140 64.725 -65.267 -542 402 



7. Verschillenanalyse op onderdelen 

De gepresenteerde kosten en opbrengsten zijn de kosten en opbrengsten ingaande april 
2009 (na het eerstgenoemde raadsbesluit). 

Er is een positief resultaat van € 542. Aangezien het een vrijval van ISV geld betreft 
wordt, na de definitieve afronding van het project, het positieve resultaat toegevoegd 
aan ISV 2, als zijnde dienstresultaat. 

8. Afwikkeling meer- en minderwerk 

Meerwerk door onvoorziene detailoplossingen ten gevolge van andere situaties dan in 
eerste instantie aangehouden. 

9. Handelwijze ten aanzien van onder-en overschrijdingen van kredieten 

Er is geen sprake geweest van onder-of overschrijdingen van kredieten, omdat is 
uitgegaan van de kosten en opbrengsten gedurende de periode na het eerstgenoemde 
raadsbesluit. 

10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening) 

De subsidie betreffende de sanering van verkeerslawaai was in eerste instantie excl. BTW 
toegekend. Doordat de voorziening betrekking heeft op het aanbrengen op particuliere 
eigendommen verricht de gemeente Groningen een privaatrechtelijke handeling. De 
hiermee gemoeid gaande BTW is niet compensabel. Door het ministerie is toen besloten 
om de subsidie inclusief BTW toe te kennen. 


