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1. Periode en algemene voortgang 

 

September 2014 

 

Op 11 september hebben wij het bereiken van het hoogste punt van het gebouw 

gevierd met het daarbij behorende ‘pannenbier’. Terwijl de bouwvakkers hun 
gebruikelijke ‘kapfooi’ ontvingen dronken wij met circa 100 bezoekers een biertje. De 

belangstelling vanuit de organisatie en omwonenden was groot. De pers was goed 

vertegenwoordigd en ook enkele raadsleden waren aanwezig. 

 

De WKO bronnen zijn geplaatst en de opgebroken bestratingen worden hersteld. Nu 

de bron werkzaamheden zijn beëindigd, hebben wij met de aannemer de meerkosten 

voor het langere leiding tracé definitief kunnen vaststellen. De meerkosten bedragen 

€ 26.783 ex BTW.  
 

Bij de Europese aanbesteding voor de benodigde losse inventaris zijn door potentiele 

inschrijvers 98 vragen gesteld. Deze vragen zijn in een Nota van Inlichtingen allen 

beantwoord. De sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen is bepaald op 16 

oktober om 11.00 uur. Na een eerste controle worden de geldige inschrijvers 

uitgenodigd tot het realiseren van een proefopstelling van enkele meubelstukken per 

perceel. Deze proefopstellingen worden beoordeeld. 

 

Op 10 september 2014 is bouwvergadering 8 gehouden. Het verslag van deze 

vergadering zal in bouwvergadering 9 op 8 oktober 2014 worden vastgesteld, waarna 

deze beschikbaar wordt gesteld. Het vastgestelde verslag van bouwvergadering 7 is u 

inmiddels beschikbaar gesteld. 

 

Met betrekking tot de realisatie van de buitenruimte wordt momenteel onderhandeld 

met de aannemer over de prijsvorming. In verband met seizoensgebonden 

werkzaamheden is het zaak dat deze werkzaamheden in de loop van oktober in 

uitvoering worden genomen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanaf oktober 2014 

periodiek geïnteresseerden de gelegenheid te bieden de bouw te bezoeken. Deze 

bezoeken worden georganiseerd op inschrijving, de eerste is gepland op woensdag 8 

oktober om 15.30 uur.  



Meer- en minderwerk 

 

In deze periode is verder geen meer- of minderwerk afgerekend, waardoor het 

meerwerksaldo van de vorige rapportage nog valide is.  

 

Binnen het realisatie budget van € 7.655.945 is een budget ‘onvoorzien ‘ opgenomen 
van € 300.000. Het saldo van het meer- en minder werk wordt verrekend met dit 

budget. In tabel 1 sub a, Realisatiekosten is een extra regel toegevoegd om dit 

budget afzonderlijk zichtbaar te maken. 

 

Risicobeheersing 

 

De actuele situatie geeft vanuit het perspectief van risicobeheersing geen aanleiding 

tot het melden van bijzonderheden of treffen van maatregelen. 

 

2. Planning  

 

Geen bijzonderheden. 

 

Verkoop Brouwerskolk 

Het perceel met opstal Brouwerskolk is sedert aanvang 2012 in de verkoop. Het is in 

de verkoop gezet met ruime bestemmingsplanmogelijkheden, maar gebleken is dat 

nog een aantal zaken onderzocht dienden te worden. Het gaat daarbij niet alleen om 

de ruimtelijke mogelijkheden op het perceel, maar ook om de mogelijkheden voor 

verandering aan het gemeentelijk monument zelf. Een en ander is onderzocht in de 

opgestelde stedenbouwkundige visie (2013031791). Vanuit voortschrijdend inzicht is 

deze visie minder strak dan de stedenbouwkundige visie t.b.v. de verkoop 

Bennebroek.  

De gemeenteraad en omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de 

nieuwe stedenbouwkundige visie, dat niet alleen de nieuwbouwmogelijkheden 

behelst, maar ook de verandermogelijkheden aan het gemeentelijk monument. De 

makelaar zal een nieuwe verkoopstrategie met een nieuwe planning overleggen. Die 

strategie is mondeling al besproken. De strategie houdt in dat alle geïnteresseerden 

schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de verkoopprocedure en de 

stedenbouwkundige visie. Tevens zal het object nog ruim via de media onder de 

aandacht worden gebracht.  

De gemeenteraad is per brief (2014012214) geïnformeerd over de laatste stand van 

zaken. 

 

De stedenbouwkundige visie is op 11 september aan de raadscommissie 

gepresenteerd en op 25 september door de gemeenteraad vastgesteld.  

 

Verkoop gemeentehuis Bennebroek 

Het gemeentehuis Bennebroek staat sedert aanvang 2012 in de verkoop. Begin 2012 

zijn 60 tot 70 projectontwikkelaars/aannemers aangeschreven met het verzoek om 

een bod te doen. Daarbij gold het door de raad vastgestelde voorkeursmodel (Hosper 

3) uit de stedenbouwkundige visie.  

 

De raad is  per brief (2014012214) geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

 

Inmiddels ligt er een bod dat aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden lijkt 

te voldoen. Zodra de beoordeling daarvan gereed is, kan de raad een voorstel 

tegemoet zien, opdat de raad wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. 



SALDO: = RAMING -/- REALISATIE -/- VERPLICHTING
PROGNOSE: = BUDGET -/- RAMING

Tabel 1 TOTALE KOSTEN

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

a. VOORBEREIDINGFASEN €1.449.055 €1.449.055 €1.402.290 €46.765 €0 €0
b. REALISATIEFASE €7.655.945 €6.976.111 €1.846.355 €4.609.677 €520.079 €679.834
c. OVERIGE KOSTEN €1.963.681 €2.069.448 €721.876 €249.914 €1.097.658 (€105.767)

totaal €11.068.681 €10.494.614 €3.970.521 €4.906.356 €1.617.737 €574.067

Tabel 1, sub b REALISATIEFASE

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

BOUWKOSTEN €7.030.945 €6.251.111 €1.657.876 €4.353.800 €239.435 €779.834

BUITENRUIMTE €200.000 €300.000 €19.356 €0 €280.644 (€100.000)

ADVIESKOSTEN €425.000 €425.000 €169.123 €255.877 €0 €0

totaal €7.655.945 €6.976.111 €1.846.355 €4.609.677 €520.079 €679.834
Meer/Minderwerk €300.000 €60.565

Tabel 1, sub c OVERIGE KOSTEN

BUDGET RAMING REALISATIE VERPLICHTING SALDO PROGNOSE

TIJDELIJKE HUISVESTING €500.000 €500.000 €425.468 €74.532 €0 €0

RENTE/FINANCIERING €738.681 €434.448 €0 €0 €434.448 €304.233

LOSSE INRICHTING €300.000 €710.000 €46.790 €663.210 (€410.000)

BOEKWAARDEN €425.000 €425.000 €249.618 €175.382 €0 €0
totaal €1.963.681 €2.069.448 €721.876 €249.914 €1.097.658 (€105.767)

Tabel 2 RESERVE GEMEENTELIJKE HUISVESTING

RAMING REALISATIE SALDO

RES. GEM. HUISVESTING €9.025.992 € 6.129.673 € 2.896.319

Financiën  

 

De huidige prognoses geven aan dat de realisatie van het gemeentehuis, inclusief 

buitenruimte en advieskosten, realiseerbaar is binnen het hiervoor beschikbaar 

gestelde budget van € 7.655.945. 

 

De prognose is het verwachte financiële resultaat bij afronding van het project. 

 

Onder tabel 1 sub b ziet u het budget onvoorzien. 

 

NB: De verklaring voor het verschil tussen de raming bouwkosten in de rapportage 

juni 2014 t.o.v. mei 2014 is dat sommige kosten wel waren meegerekend in het 

budget, maar nog niet verwerkt waren in deze raming. 

 

 

 


