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Onderwerp

Verzoek uitkeren middelen aan de gemeente Gouda
voor het project ‘voetgangersbrug Keersluis Gouda’.
Geacht college,
In uw brief van 7 oktober 2015 verzoekt u een bedrag ter hoogte van € 214.965,50 uit het Fonds
Hollandsche IJssel ter beschikking te stellen ten behoeve van het project ‘voetgangersbrug
Keersluis Gouda’. Op grond van het Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel is de Provincie Zuid Holland budgetbeheerder van de middelen die het Fonds Hollandsche IJssel vormen.
Een besluit op uw verzoek is begin 2016 aangehouden vanwege een onderzoek naar de
mogelijkheden om op Sluiseiland een containeroverslagpunt te realiseren. Het was op dat
moment onzeker in hoeverre die ontwikkeling gecombineerd kon worden met de
voetgangersbrug. Inmiddels staat vast dat een voetgangersbrug gerealiseerd kan worden
onafhankelijk van eventuele andere ontwikkelingen. Om die reden hebben wij alsnog besloten op
uw verzoek in te gaan. Onderstaand treft u ons besluit.
Bezoekadres
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station Den Haag CS is

In de vergadering van de Stuurgroep Hollandsche IJssel van 19 juni 2008 is een
investeringsbesluit genomen voor project ‘voetgangersbrug Keersluis Gouda’.
De volgende voorwaarden zijn aan dit besluit gesteld:
· Gemeentelijke interne kosten en kosten van beheer en onderhoud zijn voor rekening van
de gemeente Gouda;

De parkeerruimte voor

Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten waarbij een
maximumbedrag geldt van € 228.000 incl.BTW (uit te keren € 214.965,50 excl. BTW).

auto’s is beperkt.

De eindafrekening dient te worden voorzien van een accountantverklaring;

het tien minuten lopen.

·

n.b. na indexering betreft dit een bedrag van € 270.616,80 incl BTW en uit te keren maximaal €
223.650,30 excl. BTW.
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·

Afspraken over diverse zaken als voortgangsrapportages, BTW-compensatie etc.

·

worden in onderling overleg tussen het Projectteam Hollandsche IJssel, de provincie
Zuid-Holland (budgetbeheerder) en de gemeente Gouda gemaakt;
Meer- en minderwerk wordt verrekend op basis van de verdeelsleutel 20%-80%. Indien
meerwerk leidt tot overschrijding van het maximumbedrag dient de Stuurgroep Hollandse
IJssel hier vooraf mee in te stemmen;

n.b. hier wordt een verdeelsleutel van de totale aanlegkosten van de brug bedoeld. Het uit te
keren bedrag mag zodoende niet meer zijn dan 80% van de totale kosten. De 20% komt voor
rekening van de gemeente.
Instemming bij overschrijding geschiedt via ons college nu de stuurgroep is opgeheven.
·

Uitvoering is vooral mogelijk geworden door financiering uit de financiële middelen die
beschikbaar zijn gesteld door de Stuurgroep Hollandsche IJssel. Dit moet ook naar
buiten worden gecommuniceerd.

Besluit
Wij besluiten, als uitvloeisel van het door de Stuurgroep Hollandse IJssel genomen
investeringsbesluit, een bedrag van maximaal € 223.650,30 excl. BTW aan u uit te keren voor de
uitvoering van het project voetgangersbrug Keersluis Gouda nadat wij van u een factuur hebben
ontvangen.
Na uitvoering van alle werkzaamheden verzoeken wij u de (financiële) verantwoording van dit
project aan de Provincie Zuid Holland te doen toekomen conform bovengenoemde voorwaarden.
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