I
GE!.lEÉNTC

I_ï<_E

Gemeenteraad

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdellng/Ambtenaar

Onderwerp

Ons kenmerk

Datum

Stand van zaken krediet
nieuwbouw Huis van Waalre

17-09-2018

vERZotoEïl

-I

0l(ï, 2liï*

Geachte raad,
Begin 2018 is het Huis van Waalre in gebruÍk genomen. Nu de organisatie en overige
gebruikers van Het Huis van Waalre reeds 3 kwartalen het gebouw in gebruik hebben,
worden de laatste puntjes op de i gezet.

Vanuit het presidium is de vraag gekomen wat op dit moment de stand van zaken is
van het krediet "bouw en inrichting MFG,,.
Eind 2015 heeft de gemeenteraad een krediet van € 9,3 miljoen ter beschikking
gesteld om êen multifunctioneel gemeentehuÍs te bouwen. Daarnaast is er nog de
subsidie van de provincie van € 311.000 toegevoegd aan dit budget.
Middels deze RIB willen we u over de stand van dit krediet informeren.
Uit dit krediet zijn de kosten voor de bouw, inrichting, buitenruimte en de opening
betaald. De
tatie kosten van het Huis van Waalre vallen hier dus niet onder.
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Op dit moment is er nog circa € 186.000 beschikbaar van het krediet van € 9,6 mln.

Uit dit resterende bedrag dienen o.a. nog een aantal zaken te worden gefinancierd:
- Aanbrengen van een indoordekkingsysteem voor de andere providers (KPN/ Tmobile/ Tele2), anders dan Vodadone.
- Aanbrengen van een ontijzeringsinstallatie ten behoeve van de
beregeningsinstallatie voor het onderhoud van de omliggende terreinen van het
gemeentehuis (gras en perken)
- Aanbrengen van een terrasafscheiding bij het terras op de begane grond
- Aanbrengen van extra beveiligingscamera's (binnen en buiten).
- ARBO aanpassingen naar aanleiding van de ingebruikname van het pand.
- Visualisering van de energieverbruiken van Het Huis van Waalre op infoschermen
(tonen van 0-op-de-meter informatie).
De geraamde kosten hiervan zijn € 181.000.
Een aantal van deze zaken zullen dit jaar nog worden uitgevoerd en gefactureerd.
Andpren
uitgevoerd in verband met de complexiteit van het
.zullgrl Jn!e1 rygrOen
onderdeel.

Uiteindelijk zal er een geschat bedrag van ongeveer € 5.000,- over blijven. Een exact
beeld zal helder worden, wanneer alle facturen zijn ontvangen.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

rgemeester,

de secretaris,

drs. l.W.F
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