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Bij deze informeren wij u over de stand van zaken van het project "restauratie
Schouwburg Kunstmin".
In juni 2012 heeft u op basis van het Definitief Ontwerp hiervoor een uitvoeringskrediet
van € 17.328.088,-- beschikbaar gesteld. Bij raadsinformatie brief van 16 juli 2013 hebben
wij u geïnformeerd over de voortgang van dit project. In het kader van onze actieve
informatieplicht doen we dit nu wederom.
Alle bouwonderdelen naderen de oplevering, met uitzondering van enkele theater
technische onderdelen en de herinrichting van het terrein. Na de oplevering kan worden
gestart met de inrichting en het inregelen van gebouw en techniek. Naar verwachting kan
de schouwburg op 1 november a.s. officieel worden heropend
Het resultaat van de aanbestedingen is positief t.o.v. de raming en de daarbij opgelegde
bezuinigingstaakstelling van 10% is gehaald. Gelet op het verloop van de post
onvoorzien en de stand van zaken wordt verwacht dat het project ook binnen haar eigen
begroting blijft. Kortom in het project wordt met de huidige inzichten een overschot
voorzien van ruim € 1.000.000,--.
Los hiervan zal in het najaar een voorstel worden gedaan voor de herinrichting van de
openbare ruimte rondom Schouwburg Kunstmin.
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Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Op verzoek van de fracties BVD en D66 besluit de raad deze brief voor bespreking terug
te geleiden naar de commissie Bestuur en Middelen.
Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 september 2014 20:00
De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering
van 16 september 2014.

