
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  20 maart 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Martijn Harbers, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Aanbestedingsvoordeel renovatie sporthal De Mossendam 

 

1. Aanleiding 

De aanbesteding realisatiefase renovatie sporthal De Mossendam te Goor heeft plaatsge-

vonden . Dit heeft geresulteerd in een aanbestedingsvoordeel van in totaal € 265.290 ten 

opzichte van het totale beschikbaar gestelde krediet van 1,7 miljoen. In deze memo wordt, ten 

aanzien van het aanbestedingsvoordeel, een nadere toelichting gegeven op het collegebesluit 

d.d. 19 maart 2013. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Ons college heeft besloten ten behoeve van de renovatie van de sporthal De Mossendam te 

Goor om:  

1. De post onvoorzien op te hogen naar een minimaal gewenst niveau van € 75.000.  

De post onvoorzien was begroot op € 39.000. Een post onvoorzien voor dergelijke 

renovaties bedraagt tenminste 5 tot 10% van de bouwsom. Door de post onvoorzien op te 

hogen tot € 75.000 wordt 7,5% van de bouwsom als onvoorzien meegenomen.  

Het college heeft uitdrukkelijk aangegeven dat deze post onvoorzien uitsluitend bestemd is 

voor onvoorziene/noodzakelijk uitgaven en niet voor posten/wensen die zijn geschrapt c.q. 

niet zijn meegenomen. 

2. In het kader van duurzaamheid een deel van het aanbestedingsvoordeel, zijnde € 30.000, 

in te zetten voor toepassing van led-verlichting. Met de beheersstichting zullen nadere 

afspraken worden gemaakt over de bekostiging van deze maatregel, d.m.v. een bijdrage in 

de realisatiekosten dan wel een korting op de budgetsubsidie. 

3. Het restant aanbestedingsvoordeel ad € 199.290 bij 1e berap 2013 terug te laten  vloeien in 

de reserve majeure projecten. 
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3. Conclusie 

De aanbesteding van de realisatiefase heeft een aanbestedingsvoordeel opgeleverd van in 

totaal € 265.290. Het college heeft besloten het aanbestedingsvoordeel gedeeltelijk in te zetten 

ten behoeve van het ophogen van de post onvoorzien en het toepassen van led-verlichting. 

Het restant zal terug vloeien in de reserve majeure projecten. In deze raadsmemo bent u 

hierover geïnformeerd. 


