
“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:  11 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  René Janssen, Concernstaf  

Onderwerp:  Stand van zaken project herstructurering Gijmink 

 

1. Aanleiding 

Recent heeft er een wisseling plaats gevonden in het projectleiderschap van het project 

herstructurering Gijmink. Deze wisseling vormde de aanleiding om de financiële stand van 

zaken van het project nader in beeld te brengen. Geconstateerd is dat er binnen het project 

sprake is van een mogelijk tekort. In deze raadsmemo wordt u daarover geïnformeerd. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Uw raad heeft op 12 mei 2004 voor het project een krediet beschikbaar gesteld ter grootte van  

€ 5.330.000. Door vaststelling van de 1e berap 2005 is dit krediet vervolgens verhoogd met  

€ 331.000 zodat het totale beschikbare krediet € 5.661.000 groot is. Het project kent een 

uitvoeringsperiode tot medio 2016. 

 

Gaandeweg het project hebben zich diverse ontwikkelingen met financiële consequenties 

voorgedaan. Tevens is de bouwprogrammering op grond van de huidige geringe vraag 

neerwaarts bijgesteld. Op dit moment wordt er ten opzichte van het beschikbaar gestelde 

krediet een mogelijk tekort voorzien van € 832.000. Bij dit bedrag wordt er vanuit gegaan dat 

de provincie bereid is in aanvulling op eerder toegezegde ISV- en bodemsaneringsbijdragen 

een extra bijdrage te leveren van € 468.000. Hierover zijn wij inmiddels met de provincie in 

overleg getreden. Het is nog niet zeker dat dit laatst genoemde bedrag ook daadwerkelijk in z’n 

geheel door de provincie beschikbaar wordt gesteld. 

3. Conclusie 

Geconstateerd moet worden dat er op dit moment een mogelijk tekort van € 832.000 ontstaat 

bij het project herstructurering Gijmink. In de komende periode zullen wij een meer 

gedetailleerde analyse van de ontstane situatie maken. Over de uitkomsten van deze analyse 

zullen wij u in een uitgebreide raadsinformatie nader informeren. Wij zullen daarbij ingaan op 

het ontstaan van het tekort en daarbij de voorgenomen dekkingsmaatregelen formuleren. De 
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uitgebreide raadsinformatie zullen wij u uiterlijk 31 maart toezenden, zodat deze besproken 

kan worden in de vergadering van de commissie Fysiek op 23 april 2014. 

 


