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Beantwoording vragen Raadsplein
Raadsplein
Betreft Raadsvoorstel :

17 maart 2020
Aanpassing project Torenstraat (RV 1335)
Aanpassing project Leunisdijk (RV 1336)

Opmerking:
Vragen VVD:
1 . Is een verschillenanalyse van de kosten;
Waarom 25 % meer op de Torenstraat en waarom 100 `)/0 meer op de Leunisdijk.
2. Kan het niet uitgesteld worden.
Vragen CDA:
1. Wanneer wordt de reactie van GS en de buurgemeenten verwacht?
2. Waar blijven de begrotingswijzigingen op IBABS?
3. Verwacht je naast het aanvullend krediet ook nog een aanvullende verhoging bij de
aanbestedingen?
4. Motivatie extra krediet i.v.m. verouderde eenheidsprijzen. Voor de Torenstraat 20% en voor de
Leunisdijk 50%. Wat is er extra nodig voor de Leunisdijk?
5. De kapitaallasten voor het eerste jaar worden voor de Torenstraat geraamd op iets meer dan
0,6% van de investering en voor de Leunisdijk op ruim 1,5%.
Wat is de verklaring voor dit grote verschil?

Beantwoording:
VVD 1 en CDA 4.
De belangrijkste oorzaak van de extra kredieten is dat de budgetten gebaseerd zijn op verouderde
eenheidsprijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere oorzaken, zoals:
Op basis van diverse onderzoeken (o.a bodemonderzoek, bomenonderzoek, archeologisch
onderzoek, bodemonderzoek, rioolinspecties), participatie en ontwerpsessies ontstaat een steeds
beter beeld van de werkelijkheid.
De budgetten zijn niet jaarlijks geïndexeerd. De budgetten zijn bepaald in 2017.
Er is extra aandacht besteed aan duurzaamheid.
- Klimaatmaatregelen zijn vooraf moeilijk in te schatten en verschillen per project.
Tijdens de voorbereiding van het project Leunisdijk zijn enkele complicerende factoren naar boven
gekomen zoals de ligging van een gasleiding en een diepe ligging van het riool in combinatie met een
hoge grondwaterstand.
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VVD 2
Uitstel is niet wenselijk. In de huidige planning wordt na de bouwvakvakantie gestart met de
uitvoering. De uitvoering is dan voor de winter en voor de herindeling gereed.
CDA 1
GS toetst achteraf nadat het raadsbesluit is genomen. Vandaar dat in het besluit staat "onder
voorbehoud van goedkeuring van GS".
Torenstraat: Alle gemeenten kunnen met het voorstel instemmen.
Leunisdijk: De gemeenten Oisterwijk, Tilburg en Vught hebben ingestemd. Boxtel (nog) niet. Zij
hebben bedenkingen bij de uitvoering en de financiën. De formele reactie wordt eerdaags verwacht.
Met gemeente Boxtel wordt een overleg gepland voor bespreking van deze bedenkingen. De uitslag
van dit overleg met onze reactie wordt voor de raadsvergadering van 2 april 2020 aan u
toegezonden.
CDA 2.
Wordt nog toegevoegd evenals de reacties van de ontvangende gemeenten.
CDA 3.
Op basis van de ervaringen uit het verleden verwachten wij geen inschrijvingen die leiden tot een
kredietoverschrijding. Het is echter de markt die uiteindelijk de prijs bepaald.
CDA 5.
Torenstraat krediet € 312.577. Kapitaallasten € 9.898 is 0,0316658 dus 3,16% Leunisdijk krediet €
697.500 kapitaallasten € 22.088 is 0,0316638 dus 3,16%.
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