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Antwoord raadsvraag ex artikel 39 RvO

ter zake Kosten Binnenstad

Geachte dames en heren,

Van Arwen van Gestel, lid van de gemeenteraad voor de fractie VLP, ontvingen wij
d.d. 20 maart 20t7, de volgende vragen.

1. Evaluatie van het hele project Nieuwe Markt is voorzien in de eerste helft van 20L7.
Wanneer kan de raad de resultaten van de evaluatie concreet verwachten?

2. Wat zijn de totale kosten voor de herinrichting van de Nieuwe Markt en is er sprake van een

budgetoversch rijd i ng?

3. Wat zijn de uiteindelijke kosten voor realisatie van het cultuurcluster en is hierbij sprake van

budgetoverschrijding? Zo ja, hoe groot is de overschrijding en waardoor is deze veroorzaakt?
4. Wat zijn de kosten tot heden die gemaakt zijn voor en door de binnenstaddirectie,

waaronder organisatie van stadsgesprekken, website, huur ruimtes etc. inclusief ambtelijke
uren en andere inzet vanuit de gemeente?

5. Welke kosten zijn gemaakt voor en door de stuurgroep?
6. Wat zijn de kosten voor de planvorming van de centrumring inclusief bewonersavonden (in

uren en geld)?

7. ln antwoord op onze eerdere vragen geeft u aan dat de onderzoekskosten voor alternatieve
locaties voor het Stadskantoor € L84.000 bedroegen. Zijn er inmiddels ook al kosten gemaakt
voor het onderzoek naar de herinrichting van het huidige Stadskantoor, zo ja welke?

8. Op onze vraag2 uit onze vorige vragen geeft u aan dat de kosten voor compensatie
parkeerbeheer m.b.t. het gratis parkeren op koopzondagen raamt op € 126.000. Dit blijkt nu

€ 156.000 per jaar te zijn geweest. Eveneens een verwachte minderopbrengst straatparkeren
ad € 562.000. Wat zijn sinds aanvang van het gratis parkeren op koopzondagen in de
pa rkeerga rages, tot 3L-I2-201,6 de tota le m i ndero pbrengst straatpa rke re n ?
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bladaanduiding : 2i2

9. Wat waren de kosten die mevrouw Bakker heeft gedeclareerd en/of gefactureerd vanaf 0L-09-
2014 tot het einde van haar opdracht(en)/werkzaamheden t.b.v. de Binnenstad?
Welke van bovengenoemde bedragen zijn vanaf 2015 betaald uit de bestemmingsreserve
Binnenstad, wat is er verder nog betaald uit deze bestemmingsreserve en wat is het resterend
saldo op 31-12-2015 en op 31-12-2016.

Wij beantwoorden de vragen als volgt.
1. De zitting is opgeschort in de verwachting dat partijen er komend kwartaal onderling uitkomen.

De evaluatie schuift daarmee op tot eind van dit jaar.
2. De definitieve afrekening volgt na afronding van alle (herstel)werkzaamheden en overdracht

van de aannemer aan gemeente. Wij venivachten geen budgetoverschrijding.
3. De uiteindelijke kosten waren € 1 .240.000. Dit is € 270.000 hoger dan het beschikbare krediet.

Dit is met name ontstaan door niet te voorziene, technische meerkosten voor onder andere
asbestverwijdering (er was aangenomen dat er geen asbest aanwezig was in dit
monumentale pand), het noodzakelijke herstel van de tuin met cultuurhistorísche waarde en
het niet mogelijk bleek om gebruik te blijven maken van bestaande elektra en technische
installaties.

4. De totale kosten zijn € 412.0Q8. Ambtelijke inzet wordt niet per project geregistreerd.
5. De stuurgroep binnenstad, inmiddels Breed Overleg Binnenstad genaamd, heeft geen kosten

gemaakt.
6. ln totaal is € 265.748 geboekt voor het gehele project Centrumring.
7. Ja.€1000,-
8. Wij schatten die over de laatste 4 jaar op totaal ca. € 80.000 (gemiddeld € 20.000 per jaar).
9. Mevrouw Bakker heeft na 1 september 2014 in totaal nog een bedrag van € 4.000

gedeclareerd. Uit de bestemmingsreserve Binnenstad zijn in de jaren 2015 en 2016 de
bijdragen aan parkeerbeheer betaald voor het gratis parkeren op koopzondagen (€ 314.000),
de kosten van de binnenstadsorganisatie (€ 390.208), kosten voor de herinrichting van de
Nieuwe Markt (€ 3.256.398) , de voorbereidingskosten voor de centrumring (€ 86.349),
ambtelijke inzet Binnenstad (€ 510.425).
Het saldo van de reserve op 31 december 2015 bedraagt € 7.886.450 en op 31 december
2016 €.6.679 062.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De .burggmeester,

Kleijnen Mr. J.M.L. Niederer


