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Geachte raad,
In de vergadering van de commissie FAZ van 12 april 2017 heeft ons college uw raad toegezegd
nadere informatie te verschaffen over de financiële afwikkeling van de gemaakte kosten bij de
realisatie van het azc Ewijk. In deze brief gaan wij daar verder op in.

Plankosten
Ten behoeve van de realisatie van het azc Ewijk zijn door de gemeente Beuningen kosten gemaakt.
Deze kosten bestaan uit kosten voor draagvlak (informatieavonden, communicatie met
omwonenden e.d.), onderzoekskosten haalbaarheid (grondstudies, juridische advisering e.d.) en
kosten voor personele inzet. De kosten voor draagvlak en de onderzoekskosten haalbaarheid komen
voor volledige vergoeding door het COA in aanmerking. Ten behoeve van het beschikbaar stellen
van het perceel zijn bodemonderzoeken uitgevoerd waaruit bleek dat in de bodem asbest aanwezig
was (restanten van asbest golfplaten van een in het verleden gesloopte schuur). De asbest is
gesaneerd waardoor het perceel volledig bruikbaar is geworden. De kosten voor de sanering van de
asbest wordt door COA gedeeltelijk betaald. De kosten voor de personele inzet komen voor 660Zo
voor vergoeding in aanmerking. In de onderstaande tabel zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten en
de vergoeding door COA opgenomen.
Vergoeding door COA
Kosten draagvlak
kosten haalbaarheid

C 13.926,64
6 51.048,24

Kosten personele inzet

C 197.453,00

Totaal

C 262.427,88
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Van de berekende vergoeding van C 196.676,03 is reeds een bedrag van G 119.193.38 in de
jaarrekening 2016 als vordering op het COA opgenomen. Deze opgenomen vordering betreft met
name de in 2016 gemaakt uren. Alle uren die voor 2016 zijn gemaakt, zijn in de jaarrekening 2015
voor rekening van de gemeente gekomen, maar kunnen nu alsnog worden gedeclareerd. Het
voordelige verschil van 0 77.482,65 (C 196.676,03 berekende vergoeding -/- C 119.193,38
opgenomen vordering) zal verwerkt worden in de Zomernota 2017.
De personele inzet heeft voor de gemeente Beuningen geen extra kosten opgeleverd, er zijn voor
deze taak geen externe uren ingekocht. De werkzaamheden zijn zo veel als mogelijk binnen het
reguliere werkpakket opgenomen. Daar waar noodzakelijk zijn prioriteiten verschoven om ruimte te
maken in de agenda’s van medewerkers. De vergoeding voor personele kosten kan derhalve gezien
worden als een netto ontvangst die gebruikt kan worden ter dekking van de resterende asbest
saneringskosten (C 32.670) en de mogelijk resterende kosten onderwijs.

Kosten onderwijs
Ten behoeve van het geven van onderwijs aan de kinderen uit het azc Ewijk is vooruitlopend op de
realisatie van het azc met basisschool De Reuzenpas een convenant afgesloten. In het convenant zijn
afspraken gemaakt over het inrichten van 2 klaslokalen voor het geven van onderwijs aan de
leerplichtige kinderen van het azc. Daarnaast zijn 2 leerkrachten aangesteld die zijn bijgeschoold om
onderwijs te kunnen geven aan de nieuwkomers.
De kosten die samenhangen met de inrichting (C 29.800) en met de inhuur van leerkrachten
(G 47.900) zijn bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangedragen om voor
vergoeding in aanmerking te komen.

Tot slot
Ons college gaat er van uit dat genoemde kosten ook daadwerkelijk door COA respectievelijk het
Ministerie van OCW zullen worden vergoedt. Uitgaande van bovenstaande bedragen en de te
verwachten vergoedingen kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een sluitende exploitatie
waardoor de gemeente Beuningen geen kosten heeft gehad aan het project. Zodra er duidelijkheid is
over de definitieve vergoedingen zullen wij uw raad informeren.
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