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Onderwerp 

AanvuUend krediet afwikkeling schade(claim) Damsterdiepgarage 
Concept raadsbesluit -

De raad besluit: 
I . voor project bouwexploitatie parkeergarage Damsterdiep voor het jaar 2014 een aanvullend 

krediet beschikbaar te stellen van € 4.700.000,- voor de afwikkeling van de schade(claim). 
Het totaal beschikbare gestelde krediet komt daarmee uit op € 41.481.954,— ; 

II . dit aanvullende krediet van € 4.700.000,- is reeds gedekt uit de incidenteel beschikbare 
gestelde extra beleidsmiddelen 2013 van € 4.200.000,- (begroting 2013) en uit de Algemene 
Egalisatie Reserve van € 500.000,— (rekening 2012); 

III . de gemeentebegroting 2014 te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

In febmari 2013 is de raad per brief geinformeerd over de afhandeling van de schade(claim) 
voorvloeiend uit technische problemen bij de Damsterdiepgarage. Het nadeel van € 4,7 min is 
vervolgens gedekt uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 (begroting 
2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve (rekening 2012). Gezien de voorgaande besluiten van 
de raad betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 

Inleiding 

Conform de geldende regels wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de 
afwikkeling van de schade(claim) Damsterdiepgarage. 

Beoogd resultaat 

Door een aanvullend krediet beschikbaar te stellen wordt voldaan aan de financiele spelregels en kan 
vervolgens de financiele afronding plaatsvinden (slotcalculatie). 

Kader 

Na de uitspraak van de Raad van Arbitrage in het conflict met de aannemer over de oorzaken van de 
vertraging bent u geinformeerd (RO 13.3453317: Onderhandelingsresultaat claim Damsterdiep 
parkeergarage) over de hoogte van de schadevergoeding en de financiele afwikkeling. 

Het nadeel van € 4,7 min, inclusief o.a. de inschatting van het eigen risico voor de schades aan de 
belendende panden, is gedekt uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 
(begroting 2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve (rekening 2012). 

Argumenten/afwegingen 

Zie kader. 

Financiele consequenties 

Gezien de eerdere besluiten van uw raad, betreft het hier een financieel-technische kredietaanvraag. 
Dit wordt hiema door ons kort toegelicht. 

Op 28 maart 2012 heeft uw raad de herziene bouwexploitatie van de parkeergarage Damsterdiep 
vastgesteld, waarbij de totale kosten zijn bepaald op € 41.216.954,-. De kosten zijn als volgt gedekt: 
1. Reserve Grondzaken 2010: €1.900.000, -; 
2. Bijdrage parkeer exploitatie: € 39.316.954,—. 
Het totaal beschikbaar gestelde netto krediet komt uit op € 36.781.954,- en is gelijk aan de totale 
kosten van de bouwexploitatie exclusief de grondkosten en bijdragen van derden. 

Vervolgens is voor de afwikkeling van de schade(claim) aanvullend een bedrag van € 4.700.000,— 
beschikbaar gesteld uit de incidenteel beschikbare gestelde extra beleidsmiddelen 2013 van 
€ 4.200.000,- (begroting 2013) en uit de Algemene Egalisatie Reserve van € 500.000,- (rekening 
2012). Voorgesteld wordt nu om daadwerkelijk het beschikbare krediet met € 4.700.000,— te 
verhogen voor de afwikkeling. Het totale krediet komt daarmee uit op € 41.481.954,-. 
In de slotcalculatie wordt uitgebreid stilgestaan bij de financiele afwikkeling. Aan de slotcalculatie 
wordt inmiddels gewerkt en deze zal u spoedig na de toekeiming van dit aanvullend krediet worden 
aangeboden. 



Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging \oor investeringskrediet 
AAvikke ling s chade (claim) Dams te rdle pgarage. 
Betrokken dienst(en) 
; Soort wijziging 
i Tijdsplanning krediet 

RO/EZ 
uittrekken investeringskrediet 

2014; 

ifinaniieljeibe:gi«tinpwife 
i 7.4 Parkeerbedrijf 

. ife'n^*M#s?Makomsten 
4.700; 4.700 

Saldo 
Oi 

Totalen begrotingswijziging 4.700i 4.7001 0 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burge: 
dr. R.L 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


