Gemeenteraad Gooise Meren
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard
Van

:

De Hollander / CDA

Datum indiening

:

21 januari 2016

Betreft

:

Amendement fusieraad Taakstellend krediet verbouwing

Beantwoording wordt
standaard op BIS gezet

:

o

Datum toezending
antwoord

:

18 februari 2016

(hier aankruisen als u dit niet wilt!)

Vragen
Graag informatie over de status van punt 4 (externe projectbegeleiding) van het besluit van
aangenomen amendement (onderstaand).
Graag verneem ik spoedig een bestuurlijke reactie.

Antwoorden college

De status van dit besluit is dat dit inmiddels conform het amendement is
uitgevoerd. Een drietal partijen zijn uitgenodigd om aan te geven hoe zij vorm
zouden geven aan de projectopdracht. Uiteindelijk is gekozen voor TFM, een
bureau dat zich bezig houdt met huisvestingsmanagement in de breedste zin van
het woord. Zij zijn verantwoordelijk voor het programmamanagement en voor de
bewaking van planning en budget. Zij leveren een programmamanager en een
programmasecretaris. Bijkomend voordeel is dat de aangewezen
programmamanager al bij de voorbereidende activiteiten betrokken is geweest als
adviseur van de projectleider/adviseur van de opdrachtgever. In het project zelf
zijn momenten opgenomen waarop planning en budgetbewaking, feitelijk een
continue activiteit in het project, geformaliseerd worden in de besluitvorming.
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Amendement
Taakstellend krediet verbouwing
Raadsvergadering:
Raadsvoorstel:

22 juni 2015
FRV15.12 krediet verbouwing

De fusieraad van Naarden, Muiden en Bussum, in vergadering bijeen op 22 juni:
Overwegende dat:
- Gezien het verloop van de behandeling van dit onderwerp het benodigde bedrag voor de
verbouwing inmiddels bijna is verdubbeld.
-

Nog steeds niet duidelijk is of het aangevraagde krediet toereikend zal zijn.

-

Niet alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd moeten worden of
resultaten van onderzoeken zijn nog niet bekend.

-

De fusie raad haar kader stellende taak moet kunnen uitoefenen.

-

Het niet wenselijk is om incidentele uitgaven te dekken met te verwachten inkomsten.

-

Kosten helder in de begroting/jaarrekening verwerkt moeten worden.

-

Er momenteel veel functiewijzigingen in de ambtelijke organisatie zijn en dit voor onduidelijke
gezagsverhoudingen kan zorgen.

-

Uitstroom uit de ambtelijke organisatie ook een punt van zorg is.

-

Met een onafhankelijke projectleiding continuïteit in de procesbewaking gewaarborgd is.

Besluit:
de beslispunten als volgt te wijzigen:
1.
2.
3.

Een taakstellend krediet beschikbaar te stellen van € 6.153.000,- voor de kosten van de
verbouwing van het gemeentehuis (locatie Bussum)
Indien in een later stadium keuzes in ontwerp/materialen gemaakt moeten worden door
een ontoereikend budget, de fusieraad of de toekomstige raad van Gooise Meren hierover te
laten besluiten.
Een bedrag van € 1.142.000 voor de incidentele lasten te dekken vanuit de algemene reserve
van de afzonderlijke gemeenten Naarden, Muiden en Bussum of indien van toepassing vanaf
2016 vanuit de algemene reserve van de gemeente Gooise Meren en indien van toepassing
de verkoopopbrengsten van het stadskantoor van Naarden en het gemeentehuis van Muiden
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4.

terug te laten vloeien in de algemene reserve. Dit te verwerken in de begroting 2016
Voor de projectleiding een externe partij wordt aangetrokken met als primaire taak de
planning- en kostenbewaking.

En gaat over tot de orde van de vergadering.
Indiener(s)
CDA

VVD

D66

GOP

Pagina 3 van 3

