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Smeetspassage

Kenmerk

Geachte mevrouw Beenders,

juli 2018 heeft u een e-mail met vragen gesteld omtrent de Smeetspassage. In deze brief
beantwoorden wij de gestelde vragen.

Op 9

Vraag:
Door de raad zijn in het verleden kredieten beschikbaar gesteld voor de rioolvervanging
Driesveldlaan/Wilhelminasingel en de herinrichting van de Driesveldlaan/Stationsomgeving. Is het
mogelijk om een specificatie te krijgen van deze projecten? Daarnaast is er in de kredietstelling een
reservering gemaakt voor de Smeetspassage. Welk budget is vastgesteld voor de herinrichting rond
het stadhuis?
Antwoord:
In de begroting van 2013 is voor de herinrichting van de Stadhuisomgev¡ng, waarvan de
Smeetspassage deel uit maakt, een bedrag ter hoogte van € 4.049.800 opgenomen en vastgesteld.
Door een bijstelling van de begroting is dit bedrag bij besluit van de gemeenteraad op 10 april 2013
bijgesteld naar€ 3.125.000,-. De uitvoeringskosten van de Smeetspassage zijn wederom ook in deze
bijgestelde begroting opgenomen en bedroegen afgerond € 125.000,-. Voorde resterende onderdelen
van de herinrichting van de stadhuisomgeving (Wilhelminaplein, Wilhelminasingel, Sint Raphaelpad en
Driesveldlaan) was € 3.000.000,-- opgenomen. Uitgangspunt was dat de uitvoering van de
stadhuisomgeving in 20L4 en de smeetspassage in 2015 zouden plaatsvinden.
Op 6 juni 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het toekennen van het
benodigde krediet voor de herinrichting van de stationsomgeving ter hoogte van € 2.878.159,-. In
verband met schaalvoordeel bij aanbesteding zijn beide projecten en daarmee ook de kredieten
samengevoegd.
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De uitvoering van de Smeetspassage is door een naastgelegen bouwontwikkeling enkele jaren
uitgesteld. Naar verwachting zal in het vierde kwaftaal 2018 de openbare inrichting volgens plan
ingericht worden. Door kostenstijgingen in de afgelopen jaren vallen de uitvoeringskosten naar
verwachting hoger uit. De begroting is bijgesteld en bedraagt€ 150.000,-- (prijspeil 2018). Deze
bijstelling heeft geen gevolgen voor de door de raad vastgestelde kredieten.
Vraag?
Wat is het restant van deze kredieten?

Antwoord:
I let restant van de kredieten van het project herinrichting stations- en stadhuisomgeving bctrcft
momenteel e 505.417,29. Hieruit moeten de vol_oende reseruerinqen nog bekostigd worden:
. Kosten inrichting natuurstenen verharding ter plaatse van La Cour Bleue € 40.000r-. Inrichting cn vcrgroening Stationsplcin cn trottoir Parallelweg € 47.OOO,-. Inrichting Smeetspassôge € tr50.000,-Beoogd wordt om het uiteindelijke restant te benutten voor de uitvoering van de Wilhelminastraat. Dit
voorstel wordt aan het college en aan uw raad separaat ter besluitvorming voorgelegd.
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