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Stadhuis
00:03:57

Voorzitter: Goed, welkom allemaal bij deze meningsvormende sessie over een collegebrief 

met betrekking tot de stand van zaken- Heren! Van de re...Ja, raak ik helemaal in de war. We 

hebben het hier over de collegebrief met de stand van zaken revitalisering Stadhuis. U heeft 

allemaal drie minuten, maar twee kan ook en is ook wel genoeg, volgens mij. We zijn niet 

met zo heel veel, maar wie zal ik het eerst het woord geven? Meneer Bushoff. U kunt de tijd 

even nemen.

00:04:46

De heer Bushoff: [onhoorbaar]

00:04:46

Voorzitter: Ja, maar daarnet moest ik echt streng zijn.

00:04:51

De heer Bushoff: Voorzitter, ik kan het vrij kort houden, want volgens mij is investeren in je 

eigen huisvesting, als politiek, altijd politiek gevoelig. Die beslissing hebben we een tijdje 

geleden gemaakt, omdat het noodzakelijk en nodig was. Dat we nu geconfronteerd worden 

met het feit dat de planning misschien onder druk staat en dat de kosten oplopen is, op zich, 

niet gek, want daar heeft ongeveer elk bouwproject in heel Nederland op dit moment mee 

te maken. Gelet op corona, gelet op de stijgende bouwkosten en gelet op dat we vandaag 

nog zagen dat er honderden bouwvakkers te weinig zijn, is wat er in de brief over de update 

van het Stadhuis staat geen verrassing voor de Partij van de Arbeid. De vragen die je had kon 

je technisch navragen en daar is deze sessie niet voor bedoeld. Daar laat ik het bij.

00:05:36

Voorzitter: Fijn, dank u wel. Wie kan vervolgens het woord geven? De heer Bolle.

00:05:39

De heer Bolle: Ik had nog een vraag voor meneer Bushoff. In het oorspronkelijke 

raadsvoorstel stond wel heel erg hard dat er geen sprake zou kunnen zijn van een 

kostenoverschrijding. Nou snap ik alle argumenten wel dat dingen duurder worden - die 

staan trouwens ook in de financiële consequenties van het oorspronkelijke raadsvoorstel - 

maar is dan de conclusie van de Partij van de Arbeid dat het raadsvoorstel destijds gewoon 

te stellig was?
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00:06:10

De heer Bushoff: Voorzitter, ten tijde van het raadsvoorstel wist ik niet dat we te maken 

zouden hebben met het coronavirus, dus op zich kun je moeilijk zeggen dat er geen 

omstandigheden zijn veranderd die nu wel anders zijn, lijkt mij. Bovendien stond in het 

raadsvoorstel dat het een post was die vrij ruim was begroot, juist om dit soort tegenvallers 

op te vangen, zodat je waarschijnlijk niet aan een kostenoverschrijding toe zou komen. Dat 

stond in het raadsvoorstel, volgens mij. Helaas zien we dat we te maken hebben met iets, 

zoals een coronavirus, wat bij heel veel dingen zorgt voor oplopende kosten en nog meer 

factoren die zorgen voor oplopende kosten en vertraging. Dan is het volgens mij zo dat het 

op dit moment nog vrij netjes lijkt te gaan bij de verbouwing van het Stadhuis, omdat er 

alleen staat dat de planning onder druk staat en ik niet het idee heb - maar dat hoor ik graag 

van de wethouder, want ik heb het technisch een beetje gecheckt - dat het zo is dat we nu al 

enorme grote overschrijdingen hebben gehad. Volgens mij loopt het, gelet op de 

omstandigheden, juist redelijk.

00:07:09

Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik het woord geven? De heer Heemstra.

00:07:15

De heer Heemstra: Dank u wel, Voorzitter. Onze fractie is, na de rondleiding van september, 

onder de indruk van de uitgevoerde werkzaamheden aan het Stadhuis en ook de buitenkant 

is inmiddels een plaatje voor onze binnenstad geworden. Een mooi visitekaartje. We 

schatten in dat dat straks ook voor de binnenkant zal gaan gelden. Het college geeft aan dat 

de ontwikkeling van het kostenbudget in de planning wat onzeker is, maar dat zij in januari 

verwacht voldoende zicht en duidelijkheid te hebben. Wat ons betreft wachten we hierop, 

lopen we hier niet op vooruit en had deze brief kunnen wachten tot januari. Dat de 

verwachting, op basis van de onafhankelijke toetsing door deskundigen, nu mogelijk wordt 

overschreden heeft niet onze voorkeur, maar helaas hebben we, in het afgelopen jaar, 

aantoonbaar te maken gehad met een onvoorziene explosieve stijging van materiaalkosten 

en oplopende levertijden. Wat ons betreft zal het dan juist een hele mooie prestatie zijn als 

we binnen het budget blijven. Wij zien dan ook graag de toegezegde aanvullende informatie 

in januari tegemoet, waarbij, bij eventuele kostenoverschrijdingen, we graag alternatieven 

budgetkeuzes krijgen voorgelegd. Daar speelt natuurlijk wel de mate van overschrijdingen in 

mee. Dank u wel, Voorzitter.

00:08:20

Voorzitter: Fijn, dank u wel. Ik kijk even rond. Wie kan ik vervolgens het woord geven? 

Mevrouw Akkerman?

00:08:29

Mevrouw Akkerman: Voorzitter, dat kan. Ik kan me voor een heel groot deel aansluiten bij 

de vorige spreker van de ChristenUnie, want ook bij onze fractie was het gevoel van: het is 

spannend want het gaat misschien niet gehaald worden, omdat de planning onder druk 

staat, maar in januari verwachten we eigenlijk meer bekendheid daarover te hebben. Wat 

ons betreft is het nu wat lastig om dit te bespreken, omdat we nu niet goed weten waar we 

het over hebben. De vragen die door de fracties gesteld zijn van: eigenlijk hebben we 

aanvankelijk afgesproken om binnen het budget te blijven en als dat niet lukt om dan keuzes 

voorgelegd te krijgen, zodat het alsnog lukt, daar zijn wij het in principe mee eens, maar het 
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is wel zo dat we dan ook graag willen weten waar we het echt over hebben. Dat is eigenlijk 

wat wij ervan vinden. Dank u wel.

00:09:11

Voorzitter: Dank u wel. De heer Claassen.

00:09:15

De heer Claassen: Dank u wel, Voorzitter. Hier staat inderdaad niet zo heel veel, maar op de 

Grote Markt wel degelijk en daar kijken we dan ook naar uit. In een mooi stadhuis gaat onze 

democratie straks huisvesten en daar kijken wij echt naar uit. Wij stellen, net als de vorige 

sprekers, wel dat we op dit moment niet zo heel veel inzicht hebben in de consequenties die 

deze planning heeft en wat dat gaat betekenen voor het budget en dus kijken we uit naar 

meer informatie, straks in januari. Tot slot, we zien, net als de Partij van de Arbeid, de grote 

tekorten die op de arbeidsmarkt zijn voor de bouw. We zien ook dat de toelevering van 

middelen om dit verder te realiseren binnen de tijd onder druk staat. Dat ligt buiten onze 

invloedssfeer, maar wij kijken nogmaals uit naar wat meer informatie in januari.

00:10:10

Voorzitter: Meneer Bolle.

00:10:11

De heer Bolle: Voorzitter, een vraag aan de heer Claassen. 1 januari 2021 hadden we ook 

corona en toen was die druk op de arbeidsmarkt er ook en waren die stijgende kosten er 

ook. Trouwens, die bouwkostenstijgingen zijn al van ver daarvoor, maar nu zijn ze misschien 

nog wel wat explosiever dan toen. Toen was het antwoord van het college al heel helder dat 

er geen overschrijdingen zijn. Nu zijn we een jaar later en kunnen ze eigenlijk nog steeds 

geen duidelijkheid geven en moeten we weer wachten tot januari. Hoe duidt u dat dan? 

Want als je een jaar geleden zegt, in ongeveer dezelfde situatie als nu, dat er geen 

overschrijding komt en nu zeg je dat het allemaal wat krap en lastig wordt, hoe ziet D66 dat?

00:10:55

De heer Claassen: Dat zien wij in januari met aandacht tegemoet, laat ik het zo zeggen. We 

hebben een ruime post onvoorzien opgenomen. Voor zover, neem ik aan, als dat nu al ver 

overschreden zou zijn of dat inzicht daarin nu al bekend was, dan waren we, denk ik, daar al 

over geïnformeerd, maar ik ben het wel met u eens. We kijken uit naar januari en kunnen 

dan, denk ik, goed zien wat de consequenties zijn waar we nu mee te maken hebben.

00:11:24

Voorzitter: Wie kan ik het verder woord geven? Meneer Huitenga.

00:11:29

De heer Huitenga: Dank u wel. Voor mijn fractie en de fractie van 100% Groningen, waar ik 

ook voor spreek, is natuurlijk duidelijk dat het Stadhuis onder de loep staat, omdat het gaat 

om de huiskamer van Groningen. We hebben altijd gezegd dat we voor verbouwing zijn. Het 

kost heel veel geld, maar we vinden wel dat het niet ten koste mag gaan van burgers en dat 

er opeens extra kosten zijn. Daarom zijn wij teleurgesteld in de vertraging, maar we weten 

ook niet wat daar de oorzaken van zijn en wij wachten kritisch af op de berichten die ik er 

komen van het college en zullen die dan gewoon beoordelen.
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00:12:02

Voorzitter: Dank u wel, ik kijk nog even rond. Wie wil verder nog het woord voeren? 

Mevrouw Wijnja.

00:12:09

Mevrouw Wijnja: Heel kort, Voorzitter, want ik kan me in grote lijnen aansluiten bij de 

woordvoering van de PvdA en de ChristenUnie. Ik wilde nog wel even wat zeggen - het 

kwam net ook even aan de orde - over het oorspronkelijke raadsvoorstel. Ik heb de vragen 

van de beide partijen, die hierom gevraagd hebben, natuurlijk gelezen en wij zien in ieder 

geval dat in het oorspronkelijke raadsvoorstel duidelijk is opgeschreven hoe de raming van 

de kosten tot stand is gekomen en dat er rekening is gehouden met waar je toen 

redelijkerwijs rekening mee kon houden. Dus in die zin denken we dat dat op zichzelf prima 

is en ook wij, net als anderen, horen graag in januari waar we nou precies mee te maken 

hebben.

00:12:49

Voorzitter: Dank u wel. Meneer Van Zoelen, wilt u ook het woord voeren?

00:12:55

De heer Van Zoelen: Ja, dank, Voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zo veel te melden hierover, 

want er is nog te weinig informatie, maar we hebben wel heel duidelijk gesteld dat we 

sowieso het pand te duur vonden en we hopen echt dat het nu binnen de limiet blijft. Het is 

heel makkelijk om te zeggen dat het aan corona ligt, want wat de heer Bolle ook zegt, dat 

tekort aan arbeidskrachten hadden we eerder ook al. Maar goed, bij een vertraging van 

bouwmaterialen zouden we dan wel even willen zien welke bouwmaterialen, waar het 

precies over gaat, waarom het tot die vertraging heeft geleid en welke kosten daaraan 

verbonden zitten. Dat is het.

00:13:34

Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog meer fracties die wat willen zeggen? 

De heer Bolle.

00:13:42

De heer Bolle: In ieder geval dank voor de opvattingen van de andere partijen. Ik denk dat wij 

er, op zich, nog niet eens zo heel erg anders in staan. Alleen had ik wel verwacht dat we 

meer duidelijkheid zouden krijgen. Ik weet niet of het bericht tekstueel helemaal klopt en of 

het echt een adequate quote was, maar in november werd er nog bericht dat er extra 

kosten op de loer zouden liggen en dat er ingewikkelde gesprekken tussen aannemer en 

gemeente zouden zijn, zei de heer Van der Schaaf. Die zijn per definitie moeilijk. Het zijn 

stevige gesprekken, want het gaat over veel geld. Weet je, dat was 3 november en het is nu 

15 december en we moeten wachten tot januari. In november was het nog niet eens een 

jaar geleden dat wij in januari vroegen of het binnen het budget ging. "Ja", punt. Ja 

natuurlijk, dat ding moeten uiteindelijk afgemaakt worden, maar ik denk dat het wel 

belangrijk is dat de raad die keuzes voorgelegd kan krijgen als het om echt veel geld gaat. Als 

het om niet-substantiële bedragen gaat valt het natuurlijk allemaal wel te doen en zal ook 

mijn partij daar waarschijnlijk mee in kunnen stemmen, maar het overzicht had er al wel 

moeten zijn, is mijn opvatting.
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00:15:09

Voorzitter: U wilt een vraag stellen, meneer Claassen?

00:15:12

De heer Claassen: Ja, dank u wel, Voorzitter. Mooi te horen dat u het Stadhuis ook graag 

gerealiseerd ziet, net als wij allemaal denk ik. U noemt substantiële bedragen en mijn vraag 

is: waar ligt die grens voor het CDA om straks ja of nee te kunnen zeggen om dit stadhuis 

toch te realiseren?

00:15:30

De heer Bolle: Voor de goede orde, het CDA heeft natuurlijk tegen de variant gestemd die 

19,3 miljoen euro ging kosten. Hier zal waarschijnlijk een voorstel komen, als dat er komt, en 

als dat er echt buiten komt in die nacalculatie dat er een bedrag vastgesteld zal moeten 

worden...Dat weet ik niet. Dat ga ik zien. Ik weet niet welke keuzes er zijn en of er überhaupt 

keuzes zijn. Misschien heeft de heer Bushoff wel gelijk en zijn we alweer ingehaald in 

november en gaat het maar om kleinere bedragen. Dat weten we niet, maar dat we 

daarover zolang in onzekerheid zitten...De heer Heemstra heeft gelijk: als het binnen het 

budget is, is het knap, maar het moet ook gewoon binnen het budget. Je doet wat je 

afspreekt. Dat hadden we ook afgesproken, dus dat is op zichzelf geen applaus waard.

00:16:21

Voorzitter: Ik kijk even naar de heer Dijk. Ja, u krijgt het woord.

00:16:24

De heer Dijk: Ja, Voorzitter. Heel kort, want ik snap wel dat partijen, die de raadsagenda 

volgen en hier en daar een briefje voorbij zien komen in hun mailbox, denken: hè, CDA en SP 

weer over het Stadhuis. Die gaan weer een of andere brief agenderen, maar in januari komt 

er toch een andere brief? Daar kunnen we toch met zijn allen op wachten? Ik snap dat wel, 

maar aan de andere kant vind ik dat eigenlijk een hele vreemde manier van politiek 

bedrijven. Het is allemaal jullie keuze, maar ik vind het een vreemde manier van politiek 

bedrijven, zeker als het om dit onderwerp gaat. Dat is eigenlijk wat ik even graag wil 

toelichten, voordat ik een interruptie krijg, want dat mag. Doe maar eerst de interruptie, 

prima.

00:17:08

Voorzitter: Dat beslist u niet, dat beslis ik. Meneer Bushoff, u heeft een vraag aan de heer 

Dijk.

00:17:14

De heer Bushoff: Ja, ik was gewoon een beetje verbaasd, want ik heb echt naar alle bijdragen 

best aandachtig geluisterd en vond dat verschillende bijdragen eigenlijk zinvol van iedereen 

is. Het enige wat ik niet heb gehoord in al die bijdragen is wat de heer Dijk nu over de 

inbreng van anderen zegt. Dus waar haalt hij dat vandaan, Voorzitter?

00:17:29

De heer Dijk: Ik hoor iedereen zeggen: "Laten we even tot januari afwachten". Dat heb ik een 

aantal mensen horen zeggen en daar ging ik even op in. Dat kun je doen, je kan tot januari 

wachten. Het gaat om een project van 19,3 miljoen euro en inderdaad, de SP heeft daar 

toen tegengestemd en het CDA ook. Wij waren niet voor dat plan. Normaal gesproken 
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hebben wij hele heftige debatten als het gaat om €180.000 euro voor speelgoed- en 

kledingbonnen. Daar kunnen we met elkaar flink over steggelen. Ik noem even lukraak een 

voorbeeld dat mij snel te binnen schiet, maar zo zie je wel meer van die kleine dingetjes, 

kleine bedragen, waar wij grote debatten over houden. Dan valt het mij toch op dat als er 

zo'n brief komt waarbij er inderdaad, zoals de heer Bolle terecht aankaartte, wordt gezegd: 

het zou weleens kunnen dat we niet binnen de budget blijven. Een budget van 19,3 miljoen 

euro, waarvan we juist als overheid moeten oppassen dat als we dit soort projecten doen, 

die onszelf aangaan, daar extra voorzichtig in moeten zijn.

00:18:30

De heer Dijk: Dan verbaast het mij eerlijk gezegd niks dat de heer Bolle aan mijn jasje trekt, 

maar dan is ook een klein beetje mijn vraag: waarom trekt niemand anders aan mijn jasje? 

Omdat ik eigenlijk wel had verwacht dat andere partijen ook zouden zeggen: "Goh, dat is 

zorgelijk, een verbouwing van het Stadhuis van 19,3 miljoen euro. In deze brieven, die we 

tot nu toe krijgen, is het allemaal niet heel erg duidelijk en pas in januari worden wij 

ingelicht". Wat dat betreft wil ik eerst de heer Bolle danken voor het agenderen van het 

onderwerp en mij hiervoor aan mijn jasje trekken. Ten tweede vind ik alle argumenten die 

worden genoemd voor mogelijk uitstel of vertragingen of extra kosten echt ridicuul. Het 

tekort aan arbeidskrachten is er al heel lang. Oplopende kosten in de bouw zijn er al heel 

lang. Ik ken de afgelopen tijd geen groot project hier in de stad - het is met name in de stad - 

in onze gemeente, dat niet de bouwkosten heeft overschreden. Ik hoef maar een 

cultuurcluster of zo te noemen. Het verbaast mij dat andere partijen dan niet bij zulke 

brieven dat doen-

00:19:34

Voorzitter: Ik denk dat u daar nou wel duidelijk over bent, maar misschien [crosstalk]

00:19:38

De heer Dijk: -wordt iedere keer, om de dertig seconden gewoon lomp erdoor heen 

getetterd, vind ik het ook goed, hoor. Laatste zin, misschien hadden de heer Bolle en ik ook 

tot januari kunnen afwachten.

00:19:50

Voorzitter: Dank u wel. De heer Van Zoelen roept. Gaat uw gang.

00:20:00

De heer Van Zoelen: Ik vind het heel goed dat CDA en de SP dit hebben geagendeerd, maar 

dan wel even de vraag: wat moet nu, 15 december, hiermee gebeuren? Wat stelt u voor? 

Wat gaan we doen? Welke *bellen* gaan we doen? Wat wilt u hiermee?

00:20:17

Voorzitter: Meneer Dijk.

00:20:18

De heer Dijk: Volgens mij staan er in de bespreekpunten allerlei vragen en het zou fijn zijn als 

het college die beantwoord. Dan zijn we in ieder geval beter geïnformeerd hierover.

00:20:29

Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even. Ik zie wel een scherm waar de naam van mevrouw Blauw 

onder staat, maar mevrouw Blauw is er niet. Nou, dan geef ik het woord aan de wethouder.
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00:20:46

De heer Van der Schaaf: Dank u wel, Voorzitter. De brief die wij begin november hebben 

gestuurd, hebben wij gestuurd omdat wij het belangrijk vinden dat wij u, op gezette 

momenten, op de hoogte brengen van de ontwikkeling van een belangrijk bouwproject, wat 

het Stadhuis is. Wij vonden dat nu nodig, met als hoofdlijn een tweetal ontwikkelingen. De 

ene heeft inderdaad te maken met de vertraging. Als je kijkt naar de oorspronkelijke 

beoogde oplevering - dat geven we ook in de brief aan - zitten we echt aanmerkelijk lager. 

Wij vinden dat we u, naast alle informele contacten die er natuurlijk over zijn, zoals de 

gebruikersgroepen en de griffie die erbij betrokken is, als raad daarover hebben te 

informeren. Dat doen we ook bij andere bouwprojecten en bij deze zeker. Het tweede is wel 

degelijk - en daar kom ik zo even op terug - dat allerlei ontwikkelingen - waar ik echt 

nadrukkelijk wil zeggen dat die echt veel meer te maken hebben, dat staat trouwens ook in 

een brief, dan alleen maar corona en bouwkostenstijgingen als algemene punten, maar er 

zijn ook hele specifieke punten - er inderdaad toe hebben geleid dat wij het zinnetje hebben 

opgenomen - en dat staat nog steeds op dit punt - dat, gezien de ingewikkelde gesprekken 

die we met de aannemer hebben, het spannend wordt of we binnen het, door u 

vastgestelde, budget blijven.

00:21:59

Wethouder Van der Schaaf: We vinden dat we u, op het moment dat we de kennis hebben 

dat het een risico is, daarover moeten informeren. Dat is de reden dat we dat gedaan 

hebben en dat u vervolgens vindt om er met elkaar in zo'n debat over te spreken is, denk ik, 

volkomen terecht. Dus ik ga in op de vragen die gesteld zijn en de opmerkingen die gemaakt 

worden. Om een begin te maken: voor je het weet lijkt het er al heel snel op dat er een soort 

negatief beeld ontstaat over hoe het nu met het project gaat, omdat er sprake is van 

vertraging en kostenstijging. Dat is eigenlijk zeer onterecht, want we zijn als college, voor 

alle duidelijkheid, zeer tevreden over hoe op dit moment het project wordt getrokken, zowel 

door onze eigen mensen als door de aannemer. We moeten ons goed realiseren - dat is ook 

één van de belangrijkste redenen waarom we te maken hebben met een zekere 

onvoorspelbaarheid als het gaat om kosten, ook al kun je daar vooraf van alles en nog wat 

over zeggen en kun je hoge bedragen in de onvoorziene opnemen - dat het bij dit type 

projecten altijd een grote onvoorspelbaarheid blijft en zitten er een groot aantal risico's in 

die je vooraf nooit precies op geld kunt zetten.

00:23:10

Wethouder Van der Schaaf: Dat hebben we ook wel degelijk, zeg ik nadrukkelijk, aangegeven 

bij het raadsvoorstel. Het is dus niet zo dat we toen gegarandeerd hebben dat het binnen 

het budget zou blijven. We hebben heel duidelijk aangegeven dat we een hele ruime 

onvoorzien nemen, maar dan nog - gezien het feit dat we hier te maken hebben met een 

rijksmonument van meer dan tweehonderd jaar oud. Dat is een buitengewoon complex 

project, bouwtechnisch gezien. U heeft het ook allemaal kunnen zien als u er was - zitten er 

altijd een aantal onzekerheden in die je vooraf niet voor 100 procent in kunt schatten. 

Natuurlijk kun je dan zeggen: ja, had in plaats van 19,3 miljoen dan maar een hoger bedrag 

genomen. Dan weet je zeker dat je binnen het budget blijft. We hebben op dat moment een 

raming gemaakt, en mevrouw Wijnja zei er iets over, die volstrekt controleerbaar was met 

alle veiligheidszaken. Met de kennis die we op dat moment hadden hebben we een goede 
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raming gemaakt die gewoon getoetst is en valide was. Een veel hogere raming hadden we u 

simpelweg niet kunnen laten vaststellen, want het is niet zo goed dat je te weinig budget 

hebt voor een project, maar het is ook slecht als je veel te veel geld voor een budget 

vaststelt. Er was een goede raming op dat moment. Of die uiteindelijk ook juist zal zijn aan 

het eind van het verhaal weten we op dit moment simpelweg niet, omdat we met die 

aannemer nog in gesprek zijn.

00:24:22

Wethouder Van der Schaaf: Waar zijn we nou eigenlijk over met elkaar in gesprek? Dat is de 

reden van vertraging en de discussie over kosten, laat ik het dan maar zo formuleren. Dat 

heeft te maken met, wat ik al zei, dat het een monument is. We zijn nogal wat dingen 

tegengekomen - er zijn een aantal voorbeelden van die worden aangegeven in de brief - die 

leiden tot vertraging in de uitvoering en daarmee direct, maar ook indirect, tot hogere 

kosten. Om mee te beginnen en ik ga niet bij allemaal langs, maar bijvoorbeeld de kwaliteit 

van het verfwerk. Dat lijkt een kleinigheid, maar dat is het dus niet. We hebben een vrij 

lange discussie gehad over: volstaan we - dat is een klein technisch voorbeeld - met het 

afhalen van de buitenste laag en de nieuwe laag opbrengen of gaan we het hele hele kozijn 

zodanig herstellen dat het over langere tijd hersteld is met hetzelfde verfwerk? We hebben 

voor de tweede gekozen, omdat het op termijn de meest duurzame - in termen van kwaliteit 

van het gebouw - oplossing is en niet voor de eerste. De eerste was, qua tijd, eenvoudiger. 

De tweede heeft veel studie en discussie met zich meegebracht en dat leidt tot vertraging in 

zo'n project. Er zijn nog andere voorbeelden en die staan ook in dit voorbeeld genoemd, 

bijvoorbeeld asbest.

00:25:34

Wethouder Van der Schaaf: We hebben een uitgebreide asbestsanering vooraf gedaan en 

toch kwamen we veel meer asbest tegen dan we verwacht hadden en waar, bijvoorbeeld, in 

het bestek rekening mee was gehouden. Dat betekent niet alleen dat je te maken hebt met 

hogere kosten omdat zo'n asbestsanering moet plaatsvinden, maar het betekent ook dat je 

vertraging in een project hebt. Bij elke stap, bij elke meer of minder werkpost die je in zo'n 

project hebt, hebben wij met de projectgroep elke keer weer opnieuw gekeken wat dit 

betekent voor de planning. Zijn de meerkosten acceptabel? Zijn ze vermijdbaar en hoe 

kunnen we het zo goed mogelijk doen? Dat is iets wat je permanent in zo'n proces doet. Op 

het moment dat je tot de constatering komt dat een aantal van dat soort trajecten leidt tot 

discussie over meerwerk - dan heb je wel degelijk te maken met bouwkostenstijging en dat 

heb je aan het begin van het project niet want dan maak je een prijsafspraak, maar alles wat 

er bovenop komt heb je te maken met bouwkostenstijging en risico van levertijden - schuift 

die hele planning op.

00:26:30

Wethouder Van der Schaaf: Op het moment dat je drie, vier maanden later klaar bent dan je 

met elkaar hebt afgesproken stijgen ook de bouwplaats-kosten. Dat zijn, in vaktermen, de 

staartkosten van zo'n project. Daar voer je, met een aannemer, op dit moment gesprekken 

over. Welk meer- of minderwerk is voor de aannemer? Wat is iets waar wij als gemeente, als 

opdrachtgever in dit geval, verantwoordelijk voor zijn? Welke mate van vertraging is een 

aannemer aan te rekenen op basis van het contract? Wat is wel iets wat rechtstreeks te 

maken heeft met de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever? In dat gesprek zitten we 
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nu. Het mooie is - daarom wil ik echt positief blijven over het project en ook over de 

aannemer - dat we, ondanks dat we daarmee te maken hebben, met die gesprekken, die 

echt ingewikkeld zijn...Want ik zei, dan herhaal ik even de woorden die ik gezegd heb in die 

nieuwsuitzending, dat het over veel geld gaat. Het totale budget is 19,3 miljoen euro, dus u 

kunt zich voorstellen dat het deel wat voor de bouw en het meerwerk om forse bedragen 

gaat in dat geheel.

00:27:28

Wethouder Van der Schaaf: Dat zijn ingewikkelde gesprekken, maar het mooie en het goede 

is dat we ondanks dat goed blijven doorwerken. Het is niet zo dat deze discussie leidt tot 

vertraging of verslechtering van het werk. We blijven in dit vrij complexe project, wat het 

Stadhuis is, goed samenwerken met de aannemer en daarom zijn wij er van overtuigd dat 

aan het eind hier een fantastisch Stadhuis staat, dat voldoet aan de verwachtingen die we 

met elkaar hebben of vooraf hebben gezet. Een paar van u heeft gezegd van: "Waarom deze 

brief, terwijl we eigenlijk pas in januari weten wat er aan de hand is?" Dat hopen we dan, 

want we hebben een gesprek met de aannemer en we hopen dat dat in januari tot een 

conclusie leidt, maar, wat ik al zei, we weten het pas als we er met de aannemer helemaal 

uit zijn en een akkoord hebben. Dan pas kunnen we de totale financiële consequenties in 

beeld brengen en antwoord geven op de vraag, de spannende vraag: blijven we binnen het 

totale budget van 19,3 miljoen of niet?

00:28:19

Wethouder Van der Schaaf: De suggestie alsof we - daar ben ik ook wel heel eerlijk in - in 

deze fase nog fundamentele keuzes zouden hebben in de zin van: nou, het is zoveel duurder 

dus we gaan iets niet doen, die fase is wel voorbij. We zitten nu zo ver in het project. We 

praten nu feitelijk met name over van: wat zijn nu de vertragingskosten? Welk deel is tot wie 

toe te rekenen? Dat zijn nauwelijks nog beïnvloedbare kosten. De realiteit is wel dat waar 

we in januari mee komen, dat dat het dan ook wel is. Dan is het aan u en daar zullen we 

natuurlijk alle informatie over geven om daarover een oordeel te geven - dat zal op basis van 

nacalculatie gebeuren, zoals de heer Bolle zei - en of u vindt dat we dat op een goede manier 

hebben gedaan. Het idee dat we in deze fase nog aan knoppen zouden kunnen draaien van, 

ik noem maar wat: stel, het wordt een paar ton duurder, laten we ergens een paar ton op 

bezuinigen, die fase zijn we wel voorbij. Dat is iets wat je misschien in het begin van het 

project had kunnen doen. Op het moment dat we een jaar geleden in januari tot die 

conclusie waren gekomen hadden we dat kunnen doen, maar dat is nu niet meer zo.

00:29:20

Voorzitter: Meneer Bolle heeft daar een vraag over.

00:29:22

De heer Bolle: Ja, mijn vraag is: kan het nog binnen het budget? Kunnen we in januari het 

verlossende signaal krijgen dat het binnen het budget blijft? Kan dat nog überhaupt?

00:29:32

Wethouder Van der Schaaf: Hier staat dat het spannend is, dus het zou kunnen. Onze 

ambitie is uiteraard om dat voor elkaar te krijgen. Maar goed, als ik het nu zou weten zou ik 

dat hier hebben opgeschreven. We zijn in gesprek met de aannemer. Dat is de 

onderhandeling en dat snapt u ook.
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00:29:48

De heer Bolle: Dat snap ik, maar u snapt denk ik mijn vraag ook, want als het lastige 

gesprekken zijn kom je ergens in het midden of misschien wat meer bij de aannemer of 

misschien wat meer bij de gemeente uit, maar het moet ook een inschatting zijn. Als u de 

verwachting hebt van: ik moet overal gelijk op krijgen en dan ben ik binnen het budget, dan 

is de kans natuurlijk niet zo groot dat het binnen het budget blijft.

00:30:12

Wethouder Van der Schaaf: Ik snap uw vraag heel goed. Kijk, wij onderhandelen overigens 

niet met de aannemer of wij wel of niet binnen het budget blijven. Ook al zouden we nu 

twee miljoen, zeg maar, onder ons budget zitten, dan nog zouden we scherp onderhandelen, 

maar als wij nu vrij zeker zouden weten dat we het niet redden dan hadden we dat ook 

opgeschreven. Dus onze inschatting zegt: het is spannend. Ik ga geen percentages noemen, 

maar als ik zeker zou weten dat we er binnen blijven dan had ik dat opgeschreven en als ik 

vrij zeker zou weten van niet, dan hadden we dat hier ook opgeschreven. Dat is ook de 

reden dat wij vinden dat we u netjes moeten aangeven wat de stand van zaken is. Ik ben er 

ook eerlijk in dat het moment waarop wij nu feitelijk in de bouw zitten en het feit dat we 

voornamelijk praten over wat toerekenbaar is aan wie en de vertraging die we met elkaar 

hebben, dat het niet echt mogelijk meer is om nog aan knoppen te zitten en om als raad te 

zeggen of zelfs als opdrachtgever van: nou, laten we maar iets niet doen, want daardoor 

halen we er weer wat geld af waardoor we toch binnen het budget blijven, mocht het zover 

zijn.

00:31:07

Wethouder Van der Schaaf: Die fase is echt voorbij en het is wat het is. Wat ik al zei en dan 

kom ik ook even op het punt van een jaar geleden: een jaar geleden waren wij, met de stand 

van zaken op dat moment, er echt 100 procent van overtuigd - op uw vraag: blijven we 

binnen het budget? - zoals het nu lijkt, van wel. Op dat moment was de hoeveelheid risico's 

en de hoeveelheid werk.... In die zin is de situatie echt wel anders dan een jaar geleden. Dan 

heb ik het niet over corona of bouwkostenstijging, maar dan heb ik het over het feit dat we 

een jaar verder zijn in het werk. Er zijn een aantal risico's opgetreden, er zijn een aantal 

vertragingen geweest, discussies over meer- en minderwerk, dingen die we hebben moeten 

uitzoeken en die hebben geleid tot vertraging en tot meerkosten.

00:31:42

Voorzitter: We gaan even naar mevrouw Blauw, want die had net spreektijd, maar toen was 

ze er niet. Heeft u nog een vraag aan de wethouder?

00:31:51

Mevrouw Blauw: Ja, sorry ik was inderdaad wat verlaat. Ik weet dus ook niet wat er allemaal 

gezegd is. Allereerst dat er niet op het huis van de democratie moet worden bezuinigd. Als 

het nodig is bezuinigen we maar op andere zaken. Wij weten nog wel een aantal dingen 

waar ook op bezuinigd kan worden. Wie bepaalt de prioritering? Als er keuzes noodzakelijk 

zijn, dan is dat gewoon zo. Dat vinden we ook belangrijk, want het is het visitekaartje van de 

stad. Wie bepaalt uiteindelijk die prioritering waardoor keuzes duurder uitvallen? Kunnen 

we daar, als raad, ook nog over meebeslissen?

10



Stadhuis

00:32:33

Wethouder Van der Schaaf: Voorzitter, daar heeft u zeer uitgebreid over mee-besloten of 

eigenlijk over besloten, laat ik het zo zeggen, toen wij dit project starten. Er zijn 

verschillende opties op tafel gelegd. De optie die we nu uitwerken met de raadzaal op de 

derde verdieping. Er heeft ook de optie voorgelegen om eenvoudiger te renoveren, want die 

was goedkoper. Ik zeg daarbij wel dat een heel groot deel van de dingen die we nu zijn 

tegengekomen ook in die goedkopere variant op waren getreden. Het is dus niet zo dat als 

we voor die variant hadden gekozen, dat er dan geen sprake zou zijn van vertraging of wat 

dan ook. Wel een kleiner risico, want dan was het een simpeler en eenvoudiger project 

geweest, omdat je niet met de raadzaal op de derde verdieping zat. Dus alles wat daarmee 

te maken heeft aan vertraging en complicaties had je niet gehad, maar alle andere dingen 

zoals ik net noemde, de kozijnen en volgens mij stond er ook iets over de fundering in het 

stuk - er zijn een paar van dat soort type problemen geweest - kom je altijd tegen bij een 

oud gebouw, wat je ook doet op het moment dat je daar aan de slag gaat.

00:33:26

Wethouder Van der Schaaf: Als het gaat om de keuzes die tijdens het proces zijn gemaakt: 

daar hebben wij ons gebaseerd op het Programma van Eisen, het bestek en het besluit wat 

wij hebben genomen. Natuurlijk moet je ook dan altijd nog afwegingen maken en dat zijn 

vaak technische afwegingen. Waar wij ons steeds door hebben laten leiden zijn simpelweg 

de budgettaire mogelijkheden en dus altijd geprobeerd dat op een sobere en doelmatige 

manier te doen. Sober en doelmatig is niet alleen maar kijken wat op korte termijn het 

minste geld kost, maar ook wat het op lange termijn betekent voor het onderhoud. Zo'n 

discussie over bijvoorbeeld de kozijnen: natuurlijk was het goedkoper en sneller geweest om 

één laag verf eraf te krabben en een nieuwe laag erop te doen, maar dan waren we vrij 

zeker geweest dat we over een aantal jaren, tegen veel hogere kosten, de kozijnen opnieuw 

hadden moeten verven. Dan hadden we een grotere kans dan nu gehad om het project 

binnen het afgesproken budget te houden, maar wisten we dat we een aantal kosten naar 

de toekomst zouden verschuiven. Dat zijn afwegingen die op basis van een soort rationele 

afweging worden gemaakt.

00:34:31

Voorzitter: Ik geloof, wethouder, dat de vraag van mevrouw Blauw was, dat als we een 

overschrijding van het budget hebben en er moet extra geld bij, waar wordt dat dan 

weggehaald en wie beslist daarover?

00:34:43

Wethouder Van der Schaaf: Op het moment dat wij tot de conclusie komen, op basis van 

nacalculatie, dat het budget wat u daarvoor ter beschikking heeft gesteld niet voldoende is 

geweest, zal op dat moment de raad een voorstel worden gedaan, door ons, waar het uit 

betaald en gedekt zou kunnen worden. Dat is meestal een kwestie van plussen en minnen bij  

een rekening. Uiteraard gaat u daar zelf over, want u stelt dat soort zaken vast.

00:35:07

Voorzitter: Ik kijk even rond. Volgens mij is dat voldoende uitleg of is er nog een punt 

vergeten?
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00:35:15

Wethouder Van der Schaaf: Ik zit even te kijken, maar ik heb het idee dat ik de meeste zaken 

heb beantwoord.

00:35:18

Voorzitter: Ik zie ook allemaal tevreden gezichten. Volgens mij kunnen we dit gesprek 

afronden. Het is een brief, dus die hoeft niet naar de raad toe en hij heeft ook geen andere 

reden om naar de raad toe te gaan, denk ik. Ik dank jullie wel voor uw aanwezigheid en nog 

een goedenavond.
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