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Onderzoekskosten De Schakel

VERZONDEN

3 0 OKI. 2019
Beste dames/heren,
Op 11 oktober 2019 zijn door C. van Rooij (ELAN) schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 38
Regelement van Orde aangaande onderzoekskosten De Schakel Budel Dorplein. In het onderstaande zijn
deze vragen beantwoord.
1.

Klopt het dat er 4 ton aan onderzoekkosten is opgegaan van het budget de Schakel in Budel
Dorplein?

Nee, dit is niet correct. In de voorbereidingsfase zijn tot op heden € 332.000 aan kosten gemaakt. De
kosten zijn onder te verdelen in € 320.000 advieskosten en € 12.000 overige kosten. Het betreffen de
werkelijke uitgaven én verplichtingen die zijn aangegaan.
De onderzoekskosten (QuickScan en scenario onderzoek) vallen buiten het projectkrediet en zijn in een
apart krediet in 2014 en 2015 beschikbaar geteld.
2.

Zo ja. Wat heeft dit dan opgeleverd?

De diverse adviesrapporten zijn gebaseerd op het oude ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis. Een
deel hiervan is opnieuw te gebruiken bij aanpassing van het ontwerp en enkele rapportages zullen op
onderdelen moeten worden aangepast aan het nieuwe ontwerp/bouwplan.
3.

Graag specificatie van kosten welk bureau welke bedragen heeft ontvangen.

De volgende adviseurs hebben werkzaamheden verricht of hebben een opdracht voor het uitvoeren van
advieswerkzaamheden voor het project De Schakel:
Adviseur

Omschrijving

Kosten

Raadhuis Advies

Projectleiding (extern)

Stichting Q-box, Sjaak Cox

Advisering burgerparticipatie

€127.000

Leesberg Adviseurs BV

Bouwmanagement

€44.000
€ 77.000

Totaal

€ 248.000
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Daarnaast zijn er diverse adviesrapporten opgesteld en ontwerpen gemaakt voor:
- Geotechniek, bodem en sanering
- Installaties
- Bouwfysica
- Bouwkosten
- Inkoop en aanbesteding
- Grondzaken en taxatie
- Juridisch en fiscaal advies
- Bouwkundig ontwerp
- Ontwerp buitenruimte
De totale kosten van deze adviesrapportages en ontwerpkosten bedragen € 72.000

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

ir. J.A.G.M. van Aaken
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