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Onderwerp

Bevoorschotting Regionaal Kennis-en Expertisecentrum.

Voorstel

1. De bevoorschotting ten behoeve van realisatie Kennis- en Expertisecentrum voort
te zetten.

2. De coöperatie van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum hierover te
informeren middels bijgevoegde concept-brief.

Inleiding

Voor de totstandkoming van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum (RKEC) is een
Realisatieovereenkomst KEC Weert aangegaan. Onderdeel van deze overeenkomst is een
planning van de bouw. Op basis van deze planning is vanuit de gemeente ingezet op een
constante termUnbetaling aan de coöperatie.

Door stagnatie in de voortgang van de bouw liep de bevoorschotting niet meer parallel
met de uitgaven. Op 24 januari 2017 heeft uw college besloten om de bevoorschotting
stop te zetten.

Met het door de coöperatie RKEC aangaan van een aanneemovereenkomst is een nieuwe
planning van de bouw overgelegd.
Op basis van deze planning en de daarmee gepaard gaande betalingsverplichtingen van de
coöperatie is het reëel om de bevoorschotting voort te zetten.

Beoogd effect/doel

Het doel is te komen tot de realisatie van het RKEC zoals in de oorspronkelijke
realisatieovereenkomst is overeengekomen.
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Argumenten

Door de coöperatie ¡s een liquiditeitsbegroting met betalingsverplichtingen overgelegd.
Deze begroting is beoordeeld. In de beoordeling zijn betrokken de gedane bevoorschotting
vanuit de gemeente, de tijdsplanning behorende bij de aanneemovereenkomst en de
betalingsverplichtingen van de coöperatie.
Op basis van deze beoordeling is het reëel om bevoorschotting voort te zetten gedurende
de periode van 1 juni 2018 tot 1 januari 2019.

Kanttekeningen en risico's

Met de aanneemovereenkomst zijn door de coöperatie verplichtingen aangegaan waardoor
bevoorschotting in overeenstemming is met de betalingsverplichtingen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De raad heeft op 25 maart 2015 krediet verleend voor de realisatie van het RKEC
Bevoorschotting vindt plaats vanuit deze kredietstelling.

Oorspronkelijk is overeengekomen dat bevoorschotting zou plaatsvinden door termijnen
van € 300.000,-- gedurende de periode van l augustus 2015 tot en met september2OIT.
Dit betreft 26 maandelijkse termijnen, hetgeen neerkomt op een totaalbedrag van
bevoorschotting ter hoogte van € 7.800.000,--.

De volgende financiële opzet voor de resterende bevoorschotting kan worden opgesteld:

Voorziene bevoorschottin g € 7.800.000,--

Reeds betaalde voorschotten periode van 1 augustus 2015
t/m december 2016: 17 betalingstermijnen à € 300.000,00 € 5.100.000,--

€ 2.700.000,--Resta ntbed rag bevoorschottin g

De te plegen termijnbetalingen in de periode 1 juni 2018 t/m december 2018 worden
maandelijks voorzien voor een bedrag ter hoogte van € 385.000,-- per maand.
Daarmee wordt een totaalbedrag betaald ter hoogte van € 2.695.000,--.

Uitvoering/evaluatie

De vorderingen van de bouw van het RKEC worden nauwgezet gevolgd. Dit met dien
verstande dat de bevoorschotting zich verhoudt met de gemaakte vorderingen.
Na afronding van de bouw zal een financiële afrekening worden opgesteld.

Com mu n icatie/ participatie

N.v.t

Overleg gevoerd met

Intern:
Leon Heesen
Patricia Vos

Juridisch sectorcontroller
Beleidsadviseur Financiën
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Extern:
Stijn van Osta
Jac Verstegen
Hans de Krijger

Projectleider bouwh eer Aloysiusstichting
Vertegenwoord iger bouwheer Aloysiusstichting
Vertegenwoord iger pen n ing m eester coöperatie
(Mutsaersstichting)

Bijlagen:

-Liqu id iteitsbeg roting
-Conceptbrief voor de coöperatie van het RKEC
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