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Geacht bestuur,

Voor de totstandkoming van het Kennis- en Expertisecentrum (RKEC) is een
Realisatieovereenkomst RKEC 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 termijnbetaling 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 ons 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.

Daarvoor is overgelegd de door u te plegen betalingsverplichtingen aan de aannemer en
een liqu iditeitsbegroting.

Oorspronkelijk is overeengekomen dat bevoorschotting zou plaatsvinden door termijnen
van € 300.000,00 gedurende de periode van 1 augustus 2015 tot en met september
20t7.
Dit betreft 26 maandelijkse termijnen, hetgeen neerkomt op een totaalbedrag van
bevoorschotting ter hoogte van € 7.800.000,00.
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De volgende financiële opzet voor de resterende bevoorschotting kan worden opgesteld:

Voorziene bevoorschotting € 7.800.000,00

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

Restantbedrag bevoorschotting € 2.700.000,00

De te plegen termijnbetalingen in de periode 1 juni 2018 t/m december 2018 worden
maandelijks voorzien voor een bedrag ter hoogte van € 385.000,00 per maand.
Daarmee wordt een totaalbedrag betaald ter hoogte van € 2.695.000,00.

De termijnbetalingen zullen worden voortgezet op het bij ons bekende rekeningnummer.

Voor de goede orde merken wij opnieuw op dat uitsluitend kosten gedeclareerd kunnen
worden die betrekking hebben op het (bouw)project en die vallen binnen de gestelde
projectperiode. Daarnaast zijn de uitgangspunten met betrekking tot de uitwerking en
verantwoording, zoals benoemd in de Realisatieovereenkomst RKEC Weert, juni 2015,
onverkort van toepassin g.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Mat van Meijl. Hij is
rechtstreeks bereikbaar onder nummer 0495-575457 of per mail M.van.Meijl@Weert.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
secretaris

A.A. NS


