
 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 23 april 2019 

Onderwerp: aanbesteding renovatie atletiekbaan 

Doel: informeren 

Aanleiding: aanbestedingsresultaat  

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Op 2 april jl. besloot de raad om een uitvoeringskrediet van € 247.000 beschikbaar te stellen voor de 

renovatie van de atletiekbaan in Drunen. Bij de aanbesteding is gebleken dat de kosten hiervoor 

hoger zijn dan geraamd. 

 

Informatie 

De inschrijfprijzen liggen boven de door een extern bureau gemaakte kostenraming, waarop het 

uitvoeringskrediet is gebaseerd. De oorzaak is een fout die bij het opstellen van de raming is gemaakt 

met de gehanteerde eenheidsprijs voor het aanbrengen van de nieuwe coating. Het gevolg hiervan is 

dat er een aanvullend krediet van € 72.000 inclusief btw nodig is. Een deel (€ 13.000) van dit 

aanvullende krediet zal worden gecompenseerd via de compensatieregeling ‘regeling specifieke 

uitkering stimulering’(SPUK)1.Dit leidt tot een netto overschrijding van de uitvoeringskosten met  

€ 59.000. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten op basis van lineair afschrijven in vijftien jaar 

bedragen € 4.966 en worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage. De totale kapitaallasten 

komen hierdoor uit op € 23.566. Dat is nog steeds aanzienlijk lager dan de oorspronkelijk in de 

begroting opgenomen stelpost van € 40.400 voor de renovatie van de atletiekbaan.  

 

Zoals in het raadsvoorstel al werd gesteld, is het renoveren van de atletiekbaan noodzakelijk om de 

baan te laten voldoen aan de huidige regelementen van de NOC*NSF en de KNAU. Het 

aanbestedingsresultaat maakt dit niet anders. Wij hebben dan ook besloten om de opdracht voor het 

renoveren van de atletiekbaan te gunnen aan de laagste inschrijver en de financiële gevolgen op te 

nemen in de eerste bestuursrapportage.        

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Door rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is het geven van gelegenheid tot sportbeoefening door alle niet-

commerciële exploitanten (dus ook de gemeente) per 1 januari 2019 vrijgesteld van btw. Om deze kostprijsverhoging te 

compenseren is de SPUK in het leven geroepen. 


