MEMO
Voor

:

De heer Venis (Geduld 2.0)

Van

:

T.A. Spek

Datum

:

29 juni 2020

Betreft

: Beantwoording technische vragen i.h.k.v. kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats

1. Hoeveel van het aangevraagde krediet is bestemd ter voorbereiding van locatie 7?
Dat is € 100.000,-

2. En om welke activiteiten, genoemd in het projectplan, gaat het dan? Welke kosten daarvan zitten
nu al in de kredietaanvraag?
Het gaat om voorbereidende maatregelen, u moet dan denken aan het voorbereiden van een
bestemmingsplanwijziging en voorbereidende maatregelen voor het verleggen van de regionale
fietsverbinding Tiendweg, bijv. met het maken van bestektekeningen, afstemming met de provincie
enzovoorts. In het projectplan is dit verweven in het grotere geheel van locatie 7 en worden deze
afzonderlijke stappen niet tot in detail beschreven.
Nu locatie 7 niet nu direct wordt meegenomen in de kredietaanvraag, maar er al wel een aantal zaken
zijn die we nu wel kunnen voorbereiden c.q. uitvoeren is er een bedrag van € 100.000,- opgenomen
in de kredietaanvraag. De daadwerkelijke kosten van bijv. het verleggen van de Tiendweg worden
separaat als project begroot en later aangevraagd.

3. Als die benodigde werkzaamheden ook nodig zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan en
het recht doortrekken van de snelfietsroute, komen die werkzaamheden dat eveneens niet voor
vergoeding van de btw-aftrek in aanmerking? Die hebben nl. nog niets met de begraafplaats te
maken.
De werkzaamheden zoals de voorbereidingen van het verleggen van de Tiendweg voeren we juist
separaat uit zodat we daarmee wel gebruik kunnen maken van het BTW compensatiefonds. We
moeten nog nader bekijken hoe we dit bestemmingsplantechnisch oplossen, en dat is dan ook één
van de voorbereidende zaken die we al kunnen doen.

4. Dan zie ik in hfds. 8 van het projectplan heel veel getallen en projectonderdelen. Daar snap ik
eerlijk gezegd niets van …, want toen ik in de oordeelsvormende vergadering naar een nadere
planning voor locatie 7 vroeg, was de reactie van het college dat daarover nog niets te zeggen is. Het
projectplan spreekt van 2022-2025.
Het projectplan presenteert het geheel aan te ontwikkelen locaties en sluit daarmee aan op de
opdracht van de raad van februari 2019. In het projectplan wordt een overzicht gegeven van de
realisatie van alle uitbreidingsmogelijkheden. Het college stelt echter voor om nu locatie 7 nog niet tot
ontwikkeling te brengen. Dit heeft gevolgen voor de planning en de doorlooptijden zoals opgenomen
in het projectplan – dat nog uitgaat van realisatie van alle uitbreidingsmogelijkheden. Met andere
woorden locatie 7 en alle bijkomende opgaven die aan locatie 7 verbonden zijn, worden niet
uitgevoerd volgens de planning in het projectplan. Zij worden afzonderlijk voorbereid en krijgen
derhalve per project een eigen planning.

