
 

 

Naar aanleiding van raadsinformatiememo 2018-106 de volgende vragen van D66. 

1. In het raadsinformatiememo wordt verwezen naar een raadsbesluit van december 

2017. Ik neem aan dat u doelt op een besluit van de raad van 7 november 2017 

(agendapunt 17). Mocht dit echter niet zo zijn kunt u dan aangeven welk agendapunt u 

bedoelt met de verwijzing naar de raad van december 2017. 

2. In het raadsvoorstel van okt 2017 wordt onder de paragraaf “financiele consequenties” 

gesteld dat het budget dat overblijft een bedrag van € 562.000 is, dit vanwege het feit 

dat het gebouw minder bruto vloeroppervlak krijgt. In het raadsvoorstel staat echter 

het eerdere bedrag van € 609.000 genoemd. Ik neem aan dat dit bedrag is gebaseerd op 

de initiele omvang van het nieuwe gebouw. Kunt u wellicht het verschil tussen deze 

twee bedragen nader verklaren. 

3. In het raadsinformatiememo staat aangegeven dat de raad in februari 2019 een 

voorstel ter verdere besluitvorming zal ontvangen. Ik ben er eind december vanuit 

gegaan dat hiermee gedoeld werd op de raadsvergadering van 19 februari. Echter op 

de agenda voor de oordeelsvormende vergadering van 29 januari staat dit onderwerp 

niet opgenomen. Kunt u aangeven of de raad voor de vergadering van 19 feb een 

raadsvoorstel kan ontvangen en zo ja of dat nog zal worden behandeld op de 

oordeelsvormende vergadering van eind januari. 

4. In het raadsinformatiememo van 19 dec jl wordt onder de paragraaf “planning en 

fasering” aangegeven dat de gunning voor de nieuwbouw eind december plaats zou 

vinden. Wij leven nu ruim na deze datum. Kunt u aangeven a. of de gunning 

ondertussen plaats heeft gevonden en b. voor welk bedrag. 

De nadere achtergrond van mijn vraag betreft een artikel in verschillende kranten van 

vanochtend waarin melding wordt gemaakt van een forse stijging van de 

nieuwbouwprijzen voor gebouwen (heel specifiek woningen). Is dit ook van invloed 

op het nieuwe gebouw wat gerealiseerd gaat worden in de Groen Weg, met andere 

woorden past de nieuwbouw binnen het budget zoals dat (inflatie gecorrigeerd) in 

2008 is bepaald. 

 


