
Aanvullende memo 
behorend bij B&W-voorstel ‘Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Vries’, 
aangehouden op 4 mei jl. 
 
 
 
In de B&W-vergadering van 4 mei jl. heeft u het voorstel over het voorbereidings- en ont-
werpkrediet voor de MFA Vries aangehouden. Reden daartoe was dat u graag een overzicht 
van het financieel beslag bij de stukken wilt hebben. Na overleg met portefeuillehouder H. 
Kosmeijer en financieel adviseur F. Liefferink kan ik u de volgende aanvullende informatie 
geven: 
 
 
Binnen het totale IAB is rekening gehouden met €9.621.480,- voor de uitvoering van het IAB-
plan Vries. Dit bedrag is geraamd op basis van geldende normen voor o.a. onderwijshuisves-
ting. In het voorstel wordt nu een krediet gevraagd van €1.277.534,- ten behoeve van alle 
voorbereidings- en ontwerpkosten. Dit betekent de interne kosten (projecturen) gedurende 
het gehele project, externe ondersteuning van de plandefinitiefase, koppelsubsidie aan de 
betrokken schoolbesturen gedurende het gehele project en de architectkosten (inclusief di-
rectievoering en toezicht) tot en met de oplevering van het gebouw. Al deze kosten vallen 
binnen de indertijd geraamde €9,6 miljoen zoals opgenomen in het totale IAB-plan. 
 
Zodra het ontwerp greed is, zal er een bouw- en realisatiekrediet aangevraagd worden (naar 
verwachting begin 2012). Ook dit bedrag moet passen binnen het dan nog resterend ge-
raamde normbedrag van ca. €8,34 miljoen. 
 
Wanneer in het uiterste geval de realisatie van de MFA Vries onverhoopt toch niet door zou 
gaan, betekent dat de tot dan toe gemaakte kosten binnen het nu gevraagde voorberei-
dingskrediet in één keer afgeschreven moeten worden. Dit bedrag kan echter volledig wor-
den opgevangen binnen de reserve IAB, mits zich geen andere onverwachte ontwikkelingen 
voordoen binnen het IAB. 
 
Wanneer u daaraan behoefte heeft, is de financieel adviseur graag bereid u tijdens de B&W-
vergadering een toelichting te geven op de financiële stand van zaken van het totale IAB-
plan. 
 
 
 
13 mei 2010, 
Andrea Hut-Wagenaar 


