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Geachte mevrouw Bannink,
Op 18 september 2019 is namens u een schriftelijke vraag ingediend in verband met de het
financiële overzicht in het raadsvoorstel van het IHP. In deze brief beantwoorden wij uw vraag.
Vraag BN&M
Het financiële overzicht in het raadsvoorstel is wat ons betreft onvoldoende onderbouwd. Wij
vragen ons af waar we nu precies mee in stemmen.
Het is een berekening van een investering over meerdere jaren (zelfs raadstermijn overschrijdend)
echter staat onder de financiële tabel dat het overzicht exclusief een tig aantal andere kosten is. Er is
in dit overzicht totaal geen zicht op wat nu de uiteindelijke investering zal zijn.
Tevens staat er onder de tabel dat de investering in de dromedaris gezien het huidige prijspeil
ontoereikend is en verhoogt dient te worden met 40%. Waarom is dit niet verrekend in de tabel?
Graag ontvangen wij een gedegen onderbouwing inzake het financiële overzicht.
Beantwoording vraag
U stemt met dit voorstel niet direct in met de kosten uit het financieel overzicht, maar met IHP als
beleidskader voor de periode van 2019 t/m 2035. De financiële consequenties van het IHP wordt als
voorstel opgenomen in de programmabegroting 2021.
De bedragen die vermeld staan in het financieel overzicht zijn de bouwkosten met prijspeil 2019. De
bedragen zoals indexering, locatie specifieke kosten, voorfinanciering kinderopvang en interim
voorzieningen zijn hierin niet meegenomen. De voorfinanciering kinderopvang, sloopkosten en
interim voorzieningen hangen deels af van keuzes die nog gemaakt moeten worden. De schatting
van deze kosten staan vermeld in het IHP.
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In het financiële overzicht in het raadsvoorstel staan de investeringsniveaus met het prijspeil 2019.
Het eerder beschikbaar gestelde krediet van 3 miljoen was ontoereikend voor nieuwbouw van de
Dromedaris. Het advies van de VNG om de bouwkosten te verhogen met 40% is al meegenomen in
het financieel overzicht.
Wij vertrouwen erop met deze brief aan uw verzoek te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

