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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen m.b.t. de Engelandlaan

Geachte heer Hulster,

Op 10 maart 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de kosten voor de permanente 
maatregelen 30 km/u in de Engelandlaan. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 
Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

1. Kan het college een uitgesplitste begroting van de werkzaamheden en materiaal kosten voor de 
herinrichting van de Engelandlaan tot 30 km/u weg geven. Met daarbij opgenomen:
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van fundering ?
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van klinkers?
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van trottoir tegels?
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van opsluitbanden ?
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van plateau’s?
- Welke kosten verwacht het college voor de aanschaf van verlichting
- Overige te benoemen materiaalkosten

Dergelijke ramingen/begrotingen zijn niet opgesteld en derhalve niet voorhanden. Uitgesplitste 
ramingen met arbeid en materialen worden in de initiatief- en voorbereidingsfase nooit opgesteld 
omdat dit geen toegevoegde waarde heeft. In voorbereidingsfase tot de aanbesteding wordt altijd 
gerekend met all-in eenheidsprijzen inclusief arbeid en materialen zonder uitsplitsing. Deze 
uitsplitsing wordt pas gemaakt in de prijscalculatie door de aannemer ten behoeve van de 
aanbesteding en uitvoering.

2. Welke arbeidskosten worden er verwacht?

Zie ons antwoord bij vraag 1.
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3. Uit de beantwoording van technische vragen blijkt zowel 200.000 risico als 200.000 PM post te zijn 
opgenomen. Is dat gebruikelijk? Wat is het verschil tussen risico en PM post?

In de budgetraming is uitgegaan van 10% risico's en 10% onvoorzien. Dat zijn gebruikelijke 
percentages. Risico's zijn vooraf voor een deel te benoemen en in te schatten op kans en gevolg. 
Onvoorziene omstandigheden/kosten zijn vooraf niet bekend en daarom lastig in te schatten. 
Gebruikelijk is om voorafgaand aan de start van een project voor zowel risico's als onvoorzien een 
budget op basis van percentages mee te nemen in de budgetraming.

4. Uit de beantwoording van de technische vragen bleek dat in het eindbedrag 21% BTW te zijn 

opgenomen.

Dit is een onjuiste constatering. De kostenraming van 2,4 miljoen is exclusief BTW. Zie hieronder.

Raadsstuk Bedrag
Bouwsom € 1.310.000
Bijkomende kosten € 90.000

i 1.600.000
VAT/VTU 25°'or€ 400.000

€ 2.000.000
Risico's 10% € 200.000
Onvooorzien 10% € 200.000
Totaal exd. btw prijspeil 2019 C 2.400.000

5. Is het gebruikelijk dat voor civiele projecten BTW wordt gerekend?

De gemeente betaalt in alle gevallen wel eerst de verplichte BTW op externe facturen, maar kan die 
meestal terugvorderen. Wanneer de gemeente handelt als overheid (wat het geval is bij werken in 
de openbare ruimte) wordt deze BTW teruggevorderd bij het BTW Compensatiefonds. Wanneer de 
gemeente handelt als 'ondernemer' (bijvoorbeeld bij werk aan een gemeentelijk pand dat BTW 
belast wordt verhuurd) wordt de betaalde BTW teruggevorderd via de wet omzetbelasting. In 
gevallen wanneer geen van voorgaande scenario's geldt (bijvoorbeeld bij werk aan een gemeentelijk 
pand dat wordt verhuurd zonder BTW) kan de betaalde BTW niet worden teruggevorderd.
Doordat de BTW op de meeste werkzaamheden kan worden teruggevorderd, zijn de gemeentelijke 
budgetten in de begroting en het investeringsplan (en dus de kredietbedragen) bedragen exclusief 
BTW.
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6. Is het college bekend met het feit dat een gemeente geen BTW hoeft te betalen over niet 
commerciële activiteiten?

Uiteraard. Zie ook het vorige antwoord. De gemeente dient in alle gevallen BTW wel te betalen, maar 
kan die meestal terugvorderen.

7. Wordt de BTW teruggevraagd door de gemeente?

Ja.

8. Hoeveel BTW is er over 2019 teruggevraagd door de gemeente?

In totaal was dat € 26,1 miljoen bij het BTW compensatiefonds. Zie hieronder.

Vorderingen op openbare lichamen
2019 2018

BTW Compensatiefonds 26.115 25.737
Vennootschapsbelasting 2019 en 2018 88 0
Overige BTW op aangifte en nog te bestemmen 155 192
Overige vorderingen op openbare lichamen 2.118 2.279

28.476 28.208

Het saldo 'BTW Compensatiefonds' is opgebouwd uit de BCF declaratie 2019 en de nog af te wikkelen 
suppletie aangifte 2018. Het saldo 'Overige BTW op aangifte en nog te bestemmen' is opgebouwd uit
de BTW op inkoopfacturen die per 31 december 2019 nog in omloop zijn.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris. de burgemeester.
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