
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 07-09-2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Nacalculatie De Wiardt (voorheen MFA De Wijert), (31 augustus 2022) Nacalculatie-De-Wiardt-
voorheen-MFA-De-Wijert

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Annette Koops – projectleider, 050 – 367 6217, annette.koops@groningen.nl 
Freek de Bos – bestuursadviseur (weth. Bloemhoff), 06-41402783, freek.de.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De Wiardt bestaat uit 2 gebouwen, een sportzaal en een hoofdgebouw en een openbaar 
binnenterrein. De sportzaal is in september 2020 in gebruik genomen en het hoofdgebouw en 
buitenterrein in april 2021. Voor het project is krediet beschikbaar gesteld van € 11.670.000,--. Door 
een gunstige aanbesteding van de gymzaal in 2019 en de school in 2020 en een aantal meevallers op 
vooraf ingeschatte risico’s bedraagt de omvang van de totale investering € 9.915.000,--. De vrijval die
is ontstaan op de kapitaallasten wordt ingezet voor de hogere onderhoudskosten en zakelijke lasten 
in de vastgoedexploitatie. Hierdoor is er geen sprake meer van een besteedbaar voordeel uit deze 
nacalculatie. Het college verzoekt de raad de nacalculatie vast te stellen. 

Wijze van behandeling 
Conform
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het overschot is niet langer nodig voor besteding aan De Wiardt. Dit is een meevaller, hierdoor 
verwachten wij dat dit stuk als conform kan worden beschouwd.

Voorgeschiedenis / dossier
N.V.T.

Nadere informatie
N.V.T.
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