Gemeenteraad Gooise Meren
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard
Van

: Aanwezigen Gesprek Oud-Blaricumerweg

Datum indiening

:

Betreft

: Oud-Blaricumerweg

Vraag en beantwoording
is openbaar

: JA

Datum toezending
antwoord

: 8 maart 2016

24 februari (toezeggingen gedaan tijdens Gesprek)

Vragen en antwoorden
Hieronder de reactie van het college op de vragen van de raad n.a.v. de bespreking over de kunstwerken op de
Oud-Blaricumerweg.
1. De raad is toegezegd schriftelijk geïnformeerd te worden over de hoogte van de korting die is bedongen
op directievoering en toezicht op het werk.
- Bijlage 1 is de oorspronkelijke aanbieding van het ingenieursbureau voor directievoering en toezicht op
het werk. Bijlage 2 betreft een bijgestelde offerte voor de levering van dezelfde diensten. In deze
offerte zijn kortingen verwerkt (op het uurtarief en het totale offertebedrag). Deze kortingen zijn tot
stand gekomen na het gesprek waar in de bespreking in de raad op 24 februari 2016 door de
portefeuillehouder naar is gerefereerd. (Het verzoek om deze informatie niet actief te verspreiden.)
2. Diepgaander onderzoek naar subsidiemogelijkheden, met name vanwege het feit dat de brug een
monument is.
- Wij hebben opdracht gegeven om nogmaals, ditmaal uitgebreider, te onderzoeken of de
werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen. Door het ambtelijke apparaat zijn inmiddels
diverse contactpersonen binnen de rijksoverheid en provincie geraadpleegd om na te gaan of er
subsidies zijn die aangevraagd kunnen worden voor de voorgenomen werkzaamheden. Wij zijn
momenteel in afwachting van reactie. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hier over informeren.
3. Waarom wordt er niet met een lagere rente gerekend dan de 4% in het voorstel?
- In de richtlijnen voor de programmabegroting zoals deze medio 2015 zijn ingevuld door de
raadswerkgroep Financiën is bij het onderdeel kaders activabeleid het volgende opgenomen: Bij het
activeren van investeringen wordt een omslagrente gehanteerd. Uitgangspunt voor de hoogte van de
rente is het gemiddelde rentepercentage van de feitelijke leningenportefeuille plus een (risico)opslag.
Op pagina 79 van de Programmabegroting Gooise Meren 2016 – 2019 (onderdeel
financieringsbehoefte) is vermeld dat de gemiddelde rente 3,76% bedraagt. Inclusief een (risico)opslag
is de rekenrente 4%. Met dit percentage worden de rentelasten verdeeld over de investeringen als
onderdeel van de kapitaallasten. Eventueel nieuw af te sluiten leningen kunnen op termijn van invloed
zijn op de gemiddelde rente van onze leningenportefeuille en daarmee op de rekenrente.
4. Toelichting op vraag heer Fambach: Is percentage directievoering 24%? En hoe is dit nu precies
opgebouwd?
- Bijlage 3 bevat een berekening van zowel de voorbereidingskosten en de uitvoeringskosten (directie en
toezicht). Uit de berekening volgt dat de voorbereidingskosten 9,25% van de bouwkosten betreft en
de uitvoeringskosten (directie en toezicht) 12,71% van de bouwkosten betreft.
NB: Hierin zijn de kortingen op directievoering en toezicht tijdens het werk nog niet verwerkt.

Bijlage 1. Kredietraming aanvullend krediet werk 'Oud Blaricumerweg'

Beschikbaar gesteld krediet
Voorbereidingskosten
Inhuur Antea
Natuurtoets Antea
Aanvullende werkzh. Tbv vergunning Antea

€ 403.000,00

€ 425.850,00
€ 54.125,00
€ 13.597,00
€ 25.000,00
€ 40.000,00

Kosten totaal

€ 597.982,00

alle bedragen zijn excl. btw

€ 39.410,00
€ 425.850,00
9,25%

Uitvoeringskosten (directie en toezicht)

€ 54.125,00
€ 425.850,00
12,71%

€ 32.500,00
€ 1.950,00
€ 4.960,00

Uitvoeringskosten
Inschrijving Aannemingsmaatschappij H.v. Steenwijk B.V.
Inhuur directievoering en toezicht
Bouwleges (omgevingsvergunning)
Stelpost instandhouding dienstregeling busvervoer
Onvoorzien

benodigd aanvullend krediet

Voorbereidingskosten

€ -194.982,00

