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Samenvatting
De Brandweerkazerne, of zoals hij oorspronkelijk genoemd werd de tweede
uitrukpost, is opgeleverd en functioneert naar tevredenheid. Het is zowel qua
gebruik als qua vormgeving een aanwinst voor de stad. In deze brief wordt
aangegeven, welke ontwikkelingen recent hebben plaatsgevonden en wat de
financiële uitkomsten zijn. De kazerne is gebouwd binnen de financiële
randvoorwaarden.
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding van deze RIB is het beschikbaar komen van het financieel
eindoverzicht van de Brandweerkazerne. Dit heeft enige tijd genomen, omdat de
afwikkeling van de vloerproblematiek tot nu heeft geduurd.
2. Wat willen we bereiken?
Met deze RIB willen we verslag doen van het financieel resultaat van het bouwproces
van de kazerne. Tevens wordt verslag gedaan van de nog lopende afspraken over de
afwikkeling van het vloerprobleem; er is eerder aan u gemeld, dat de
verdiepingsvloer ernstige schade heeft geleden bij vorstschade van gesprongen
vloerverwarmingsbuizen. Inmiddels is vastgesteld dat onder een aantal voorwaarden
ingestemd kan worden met de oplevering van de kazerne inclusief herstelde vloer.
De gevolgen van deze problematiek zijn verhaald op de bouwer hetgeen uit bijgaand
overzicht blijkt.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Hieronder wordt het financiële resultaat gerapporteerd. In de bijlage van BBN wordt
een en ander uitgebreider weergegeven.
a. Inspraak en communicatie
Het traject is onder voorzitterschap van dhr. Meester als gemeentelijk
projectdirecteur Leerpark uitgevoerd, onder volledige deelname van de
Veiligheidsregio en het Vastgoedbedrijf en meer specifiek van afgevaardigden van
de Brandweer Dordrecht in stuur-, project- en werkgroepen. Het resultaat is in
verschillende stadia gecommuniceerd in de Coöperatie Leerpark, met de buren en
met het buurtcomité Leerpark.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Er zijn geen volgende stappen in de besluitvorming. Met deze rapportage is het
project afgewikkeld. Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Dordrecht is eigenaar.
Te zijner tijd zal het gebouw aan de Veiligheidsregio worden overgedragen.
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4. Wat m a g het ko ste n?
De financiële afwikkeling is als volgt.

In november 2011 heeft BBN haar eindafrekening opgesteld met een positief saldo
mindering gebracht. Het resultaat van het project bij de jaarrekening 2012 bedroeg
hoogte van de schadeclaim die de gemeente aan Rijkswaterstaat m oet betalen als
gevolg van schade aan het wegdek. Hiermee komt het definitieve resultaat op
Z wi j n d r ec h t al s p ar t n er i n h et b u d g et " s p oor maat r e g el en ext er n e vei l i g h ei d "
(circa 7%).

In tabelvorm :
Bu d g et

Bouwbudget
- Bouwkosten t/m nov. 2011
- Prognose resterende uitgaven.
Totaal bouwbudget besteed 2011
.
. ..
Resteert
Bouwbudget in 2012
.

- ge r eal i s ee r de kos t en t / m 2 012 .
. .
..
. .
-Af BTW .

.

.

.

.

100.500
12.827.324
604.676
52.893
310.773
90.575
273.091

- vrijval reservering inrichtingsk.
Totaal besteed budget na 1/11/11
Resteert
Budget grondverwerving en aansluiting N3
- grondkosten
1.510.113
- gemeentelijke voorbereidingsk.
62.848
- kosten N3
658.624
.
.
. .
schade N3
25.000
.
.
2.256.585
Totaal grondkosten + N3 .
Resteert

331.585
2.300.000

-

R ES T E ER T T OT AAL

43.415
375.000

5. Bij deze raadsinform atiebri ef horen de volgende bijlagen:
1. Afrekening BBN.
2. Ontstaan en oplossing van problematiek van de verdiepingsvioer.
W ij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnform eerd.
Het college van Burgemeester en W ethouders
(
de secretaris

M.M. van der Kraan
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