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Onderwerp

Raadsinformatiebrief stations- en stadhuisomgeving

Voorstel

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het resultaat van de
kapitaalskredieten van het project'Herinrichting stations- en stadhuisomgeving'.

Inleiding
Op 30 augustus 2016 heeft uw college ingestemd met het B&W-voorstel BW-009828 over
het herstel van de schade aan de verharding op het Stationsplein. In de financiële
paragraaf is de hoogte van positief resultaat van de kapitaalskredieten beschreven. De
kapitaalskredieten zijn inmiddels op basis van de correcte bijdrages en subsidies op nieuw
berekend. Deze exercitie heeft er toe geleid dat het project een positief resultaat heeft van
€ 736.345,96.

Beoogd effect/doel
De raadsleden dienen doormiddel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief geinformeerd
te worden over deze wijziging.

Argumenten
Het raadsvoorstel over het herstel van de verharding van het Stationsplein is geagendeerd
voor de behandeling op 29 september 2016. Het is van belang dat de gemeenteraad,
voorafgaand aan de behandeling van het voorstel in de commissie Ruimte, op de hoogte
wordt gesteld van deze wijziging.
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/participatie
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met

Intern:
Niet van toepassing

Extern:
Niet van toepassing
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Onderwerp Restant kredíeten project stations- en stadhuisomgeving

Geachte raadsleden,

Voor de raadsvergadering van 29 september 2016 is het raadsvoorstel over het herstel
van het Stationsplein (RAD-001311) geagendeerd. In het voorstel staat een positief
resultaat van de kapitaalskredieten, dat inmiddels is aangepast. In deze brief informeren
wij u over deze aanpassing.

Aangepast bedrag
De huidige stand van zaken geeft een positief resultaat van € 736.345,96 weer. Dit wijkt
af van het bedrag van € 317.979,- dat in het raadsvoorstel staat. Deze aanpassing komt
doordat we de kapitaalskredieten op basis van de correcte bijdrages en subsidies opnieuw
hebben berekend.

Kapitaalskredieten
Voor uitvoering van het project'herinrichting stations- en stadhuisomgeving'zijn de
kapitaalkred¡eten met kredietnummers P21006424 en P722O4224 beschikbaar gesteld
Deze kapitaalkredieten beschikken gezamenlijk over het berekende positief resultaat.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

0}, "*
M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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