
Van: Elma Hulspas 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:52
Aan: 'Raads- en burgerleden' 
CC: Anne de Jong 
Onderwerp: Inlossing van toezegging: Overschrijding krediet Van Nispenpark e.o.

Met onderstaand bericht is de toezegging in de raad van 9 juli ingelost.

Met vriendelijke groet,
Elma Hulspas-Jordaan, griffier

Gemeente Hillegom/   e.hulspas@hillegom.nl   / 0252-537204 / https://gemeenteraad.hillegom.nl/ 
Aanwezig op: Ma, Wo, Do

Van: Anne de Jong  
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 13:04
Aan: Elma Hulspas 
Onderwerp: FW: Overschrijding krediet Van Nispenpark e.o.

Elma,

Op de valreep voor mijn vakantie de reactie op de toezegging (van Arie als voorzitter) in de 
raadsvergadering van 9 juli 2020.
Wil je onderstaande reactie doorsturen naar alle raads- en burgerleden ?
Alvast bedankt.

Groeten, Anne

Onderwerp : Kosten project Van Nispenpark e.o.

Juni 2018 heeft de gemeenteraad in totaal 3,1 miljoen krediet beschikbaar gesteld voor de 
herinrichting van Hoofdstraat Noord, Deltahof, Mariastraat (1,6 miljoen) en het Burgemeester Van 
Nispenpark e.o. (1,5 miljoen).
De aanvraag van dit krediet was gebaseerd op het toen nagenoeg definitieve ontwerp (DO) en op 
de zogeheten directieraming (bestek) van een extern ingenieursbureau.
Door diverse discussies in de zomerperiode 2018 over wel/geen bomenkap en de omvang daarvan 
heeft de aanbesteding pas kunnen plaatsvinden in het najaar 2018.

In deze periode was er veel aanbod van werk op de markt voor aannemers, sprake van stijgende 
materiaalkosten en moest als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bij nutsbedrijven 
(Liander) de technische installatie (inclusief) lichtmasten worden aangepast.
In de praktijk heeft dit tot gevolg gehad dat diverse inschrijvingen op onderdelen wat hoger waren 
dan eerder door ons geraamd.
Daarnaast waren er in de praktijk ook wat tegenvallers door de PFAS-problematiek, archeologische 
vondst (historische boerderij), het noodgedwongen moeten wijzigen van de aanpak van het werk 
door corona-richtlijnen, alsmede afrapen van puin en scherven i.c.m. aanleg graszoden in speeltuin.
Het werk heeft daardoor langer geduurd en dat heeft weer tot gevolg gehad dat ook de eerder 
geraamde kosten voor directie en toezicht wat hoger zullen uitvallen.

Zoals wij nu inschatten (werk is namelijk nog niet geheel afgerond) zal door bovenstaande 
omstandigheden (onvoorzien, aangepaste wet- en regelgeving, alsmede marktomstandigheden) 
het eerder beschikbaar gestelde krediet naar verwachting met enkele procenten worden 
overschreden.
Naar verwachting zullen beide kredieten met circa 75.000 euro worden overschreden. Na 
afronding van het totale project zullen beide kredieten (najaar 2019) worden afgesloten en 
financieel worden verantwoord in de Jaarrekening 2020.
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