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Voortgangsrapportage Gemeenteraad
Projectnaam
Gemeenteraad
Periode 17 augustus tot 14 september
Openbaar

1. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtgever
b) ambtelijk
opdrachtgever
c) projectleider
d) Externe partners
2. Projectresultaat

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand

b) Heden
c) Doorkijk
4. Kwaliteit
Vastgestelde Bestek
d.d. 14 juli 2010

Datum

14 september 2012

Gemeenteraad Weert
Dhr. E. Kerssemakers
Dhr. W. Ruber / J. van Gilse.
Dhr. A. van den Burg (ARCADIS)
Realisatie van nieuw Gemeentehuis inclusief ondergrondse
parkeergarage

College besluit d.d. 14 juli 2010;
- vaststellen definitief ontwerp.
Raadsbesluit d.d. 14 okt. 2010;
- Beschikbaar stellen van krediet.
- Aanleveren periodieke rapportage Raadsleden.
16de Rapportage.
Doorkijk betreffende oplevering 1 oktober 2013
XXXXXXXXXX
Gemelde bestekswijzigingen:
In deze rapportageperiode zijn geen nieuwe bestekswijzigingen
voor besluitvorming voorgelegd.

5. Tijd
Vastgestelde planning
d.d. juni 2011

XXXXXXXXXXXXXXX
Stand van het werk.
1. Bouwtechnisch:
In deze rapportageperiode hebben de bouwkundige
werkzaamheden voornamelijk hun beslag gehad op de 1ste
etage. Naar verwachting wordt de dekvloer 2de etage in week
39 gestort.
Inmiddels zijn ook de werktuigbouwkundige en
elektrotechnische werkzaamheden in de parkeergarage
gestart.
2. Interieur
De publicatie betreffende de aanbesteding, met voorselectie,
van het vaste interieur heeft plaatsgevonden. Momenteel
vindt er een finale toetsing van het bestek plaatst. In oktober
zal de verdere aanbesteding plaatsvinden met de
geselecteerde bedrijven.
3. Baksteen
Overleg betreffende het metselverband is nog gaande tussen

de Welstandscommissie en architect.
4. WKO installatie.
De onderhandelingen betreffende het onderhoud en
beheercontract, kortweg DBFMO genoemd, zullen naar
verwachting in het 4de kwartaal 2012 zijn afgerond.
Bij de aanleg van de bron is een vertraging opgetreden. Bij
het boren voor de verlengde caising is het niet gelukt om de
beoogde mantelpijp tot de gewenste diepte van -16 meter in
te brengen. De aannemer onderzoekt momenteel een
alternatieve methode om deze mantelpijp tot de gewenste
diepte aan te brengen.
5. Audio/Visuele installaties.
De afgelopen maanden hebben medewerkers van de sector
Bedrijfsvoering oriënterende gesprekken gevoerd met
leveranciers betreffende de mogelijkheden van de
audio/visuele hulpmiddelen in het nieuwe stadhuis. Op basis
van deze gesprekken zal een programma van eisen worden
opgesteld waarbij de klankbordgroep raad wordt betrokken.
Uit een eerste opzet blijkt dat het gereserveerde krediet van
€ 80.000 ontoereikend is. Zodra er voldoende zicht is op het
benodigde budget moeten aanvullende middelen beschikbaar
worden aangevraagd.
6. Geld
Financiële rapportage
Krediet vastgesteld
d.d. 14 okt. 2010

XXXXXXX
In deze rapportageperiode zijn geen meer/minderwerken
gerapporteerd en zodoende zijn er geen wijzigingen in de 16de
financiële rapportage doorgevoerd.
Zie voor de volledige financiële rapportage de aparte bijlage.

7. Organisatie

8. Informatie /
Communicatie

9. Risicoparagraaf

- Lopende zaken.
Oprichting van Vereniging van Eigenaren:
De notariële akte zal in samenspraak met BAM-woningbouw voor
de oplevering van de parkeergarage worden opgemaakt.
- Communicatie / contacten met omwonenden:
In deze verslagperiode is een schriftelijke klacht, zijnde een
schadeclaim, van een omwonende ontvangen. Deze claim is
inmiddels in behandeling genomen.
Stand van zaken lopende algemene juridische procedures:
a. Hoger beroep mbt. toepassing groutankers bij
Gerechtshof Den Bosch.
Het aangezegde hoger beroep is niet geëffectueerd.
Beroep is formeel nog niet afgesloten.
b. De onteigening van het perceel is op 27.06.2012 door de
rechtbank Roermond uitgesproken. De drie
rechtbankdeskundigen dienen nog een (advies)oordeel
over de waarde van het perceel te geven, waarna de
rechter de schadeloosstelling voor Van Gog bepaalt.
De gemeente kan nog niet over de grond beschikken
omdat de eigenaar cassatie heeft ingesteld tegen het
vonnis van 27.06.2012 bij de Hoge Raad. Op 7 september

2012 heeft de Hoge Raad de ontvankelijkheid van Van
Gog toegewezen. Het verzoek van de gemeente om
spoedbehandeling is toegewezen. Op basis van de
ontvankelijkheid toewijzing en de spoedbehandeling door
de Hoge Raad zou naar verwachting in het 1ste kwartaal
2013 een arrest kunnen worden gewezen.
c. Bezwaar Teunissen betreffende Omgevingsvergunning
De rechtbank behandelt het beroep op 24 oktober 2012.
Doorgaans binnen 6 weken daarna uitspraak.
d. Hoger Beroep Van Gog bv. Bij Gerechtshof Den Bosch
betreffende verwerving perceel;
Van Gog heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
van de rechtbank Roermond van 22.11.2011, waarbij zijn
vorderingen zijn afgewezen. Op 19 november heeft het
Hof partijen uitgenodigd voor een comparitie om (alsnog)
tot overeenstemming te komen.
10. Besluit
Volgende
voortgangsrapportage

Kennisnemen van de 16de voortgangsrapportage.
Datum: 4 november 2012

