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DATUM  25 november 2019 

AGENDAPUNT  3.05.01 

ONDERWERP  Aanvulling op krediet Ontwikkeling woningen locatie Bavo ad € 562.000 incl. btw. 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK18002385 

AANLEIDING  In december 2017 heeft uw raad € 3.200.000 beschikbaar gesteld voor de bouw van 16 

woningen op de voormalige locatie Bavo te Ursem. Als gevolg van een tegenvallend  

aanbesteding-resultaat en tegenslagen bij het heiwerk ontstaat er een tekort van € 562.000 

binnen het krediet van € 3.200.000 incl. btw. Het tegenvallend aanbestedingsresultaat is in 

november 2018 gemeld aan u. In de betreffende vergadering heeft uw raad besloten dat 

het bouwproces door mocht gaan en bent u akkoord gegaan met het op een later moment 

aanvragen van een aanvullend krediet. In juni 2019 bent u vervolgens geïnformeerd over de 

tegenslagen bij het heiwerk. In dit voorstel vragen wij u nu in te stemmen met een 

aanvullend krediet van € 562.000 incl. btw. 

KADER  Actualiseren en optimaliseren van de woningportefeuille van het woningbedrijf. 

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met een aanvullend krediet ad € 562.000 incl. btw voor de realisatie van 

16 hof woningen te Ursem 

2. De opbrengst uit de verkoop van 4 appartementen ad. € 867.500 aan te wenden  als 

aanvullende dekking van het krediet. 

3. De begroting ten gevolge hiervan te wijzigen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 12 levensloopbestendige huurwoningen en 4 levensloopbestendige koopwoningen 

voorzien van voldoende parkeerruimte en een ingerichte gemeenschappelijke tuin. 

ONDERBOUWING   Beslispunt 1 

In de raadsvergadering van 26 november 2018 heeft u als raad het belang van de 

ontwikkeling van levensloop bestendige woningen in de kern Ursem onderstreept en 

bent u akkoord gegaan met de aanvraag van een aanvullend krediet. 

Op dat moment was nog niet bekend dat het heiwerk met tegenslagen geconfronteerd 

zou worden. 

De onvoorziene meerkosten voortvloeiend uit het heiwerk bedragen: € 62.000,00 

De overige kosten (bouwrijp maken, parkeren, ondergrondse  

vuilopslag, gemeenschappelijke tuin en berging) zijn geraamd op: € 500.000,00 + 

Totaal alle kosten incl. btw: € 562.000,00 
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Datum college: 29 oktober 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 Beslispunt 2 

In de raadsvergadering van 26 november heeft de raad er op aangedrongen dat de 

toezegging over de verhouding huur/koop gestand wordt gedaan.  

Het college heeft vier woningen te koop aangeboden, 50% van de kopers is  direct 

afkomstig uit Ursem. Omdat de gemeente per fase pas geld van de koper ontvangt 

nadat zij zelf de aannemer betaald heeft moet er wel voldoende dekking voor de totale 

investering zijn. 

Wij stellen u voor om het aanvullend krediet te dekken uit de opbrengst van de 

koopwoningen. 

 

KANTTEKENINGEN  De werkzaamheden aan de inrichting van het parkeren en de gemeenschappelijke tuin zijn 

nog niet aanbesteed. In de raming van de kosten is een ruime post onvoorzien opgenomen 

om te voorkomen dat wij nogmaals met een overschrijding te maken krijgen. 

FINANCIËN  Door het beschikbaar stellen van dit aanvullend krediet is de dekking voor de geraamde 

kosten van het bouw- en woonrijp-maken gewaarborgd.  

DUURZAAMHEID  De woningen worden voorzien van ventilatie lucht warmtepompen en PV panelen en zullen 

daardoor een Bij Energie Neutraal Gebouw (BENG) zijn. 

   

VERVOLG  Na goedkeuring wordt gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden rond de 

inrichting van het terrein en de gemeenschappelijke tuin.. 

   


