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Toezegging uitvoeringskrediet Groene Hart Centrum

Geachte leden van de raad,

Tijdens het Politiek Forum van dinsdag 12 april2020 hebben wij toegezegd nadere
informatie toe te sturen over de reeds gemaakte kosten voor de realisatie van het
Groene Hart Centrum. ln deze brief vindt u een overzicht van de reeds gemaakte
kosten.

Voorbereidingskrediet
ln maart 2017 heeft u een voorbereidingskrediet van 70.000 euro beschikbaar
gesteld. ln juli 2019 heeft u besloten dit te verhogen naar 170.000 euro. Momenteel
zit het project in de overgangsfase van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase.
Hierdoor is het voorbereidingskrediet bijna geheel besteed. ln de onderstaande
tabel is dit weergegeven.

Het voorbereidingskrediet wordt gedekt door de subsidie van het Regionaal
lnvesteringsfonds de Oude Rijnzone, zoals destijds aangegeven in het raadsvoorstel
voor het voorbereidingskrediet.

Reeds gemaakte kosten
Aa ngega ne verplichtíngen
Totaal:

€132.000,00
€38.000,00
€170.000,00
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Structurele kosten
Aanvullend is gevraagd naar de structurele kosten als de realisatie van het Groene

Hart Centrum geen doorgang kan vinden. ln die situatie blijven structurele kosten

voor eigendom en beheer van het pand en de buitenruimte voor rekening van de
gemeente. Momenteel vindt in het kader van leegstandsbeheer tijdelijke bewoning

van het pand plaats. De kosten voor het pand zijn gebaseerd op deze situatie circa

€23.000 per jaar. Op dit moment is geen duidelijk inzicht in de huidige beheerkosten

voor de buitenruimte.

Daarnaast wijzen wij u graag op de huidige inrichting van de openbare ruimte rond

het Groene Hart Centrum. Deze bestaat voor een deel uit braakliggend terrein. Als

het project geen doorgang vindt, zal op termijn herinrichting van dit terrein moeten
plaatsvinden.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
bu n wethouders,

. Driessen-Jansen

burgemeester
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