
Aanvragen aanvullende krediet na overschrijding periode 2010 - 2012 
 
Naar aanleiding van het raadsbesluit met betrekking tot de Tetterodestraat heeft dhr. Snoek de 
afdeling Concerncontrol verzocht een overzicht te verstrekken rondom verstrekte kredieten. 
Het overzicht geeft aanvullende kredieten weer waarbij pas aanvullend krediet is aangevraagd 
nadat het oorspronkelijke krediet reeds was overschreden. Om het overzicht te genereren zijn 
alle raadsbesluiten, waarin een kredietaanvraag wordt gedaan nagelopen. 
 
Gezocht is naar raadsbesluiten waarbij sprake is van een aanvullende kredietaanvraag en 
waarbij uitgaven reeds vooruitlopend op de aanvraag zijn gedaan. Dit levert een lijst met 9 
projecten waarbij dit het geval is. Hierbij moet aangemerkt worden dat aanvullend krediet in 
sommige gevallen is aangevraagd vanwege een tekort en in andere gevallen omdat een 
nieuwe projectfase werd ingegaan. 
 
Gelet op onderstaand overzicht is er slechts in een beperkt aantal gevallen sprake van een 
overschrijding op het oorspronkelijk krediet alvorens het aanvullende krediet aan te vragen. 
Alhoewel de bedragen betreffende de aanvullende kredietaanvragen hoog zijn zal de 
overschrijding van het oorspronkelijke krediet tot het moment van aanvragen van het 
aanvullende krediet aanzienlijk lager uitvallen. 
 
Krediet: Archiefruimte stadhuis (MS.95) 
Oorspronkelijk krediet uit 2011 was € 145.000. In de tweede bestuursrapportage 2012 is 
aangegeven dat het krediet archiefruimte is overschreden. In de derde bestuursrapportage 
2012 is € 131.000 extra krediet aangevraagd. 
 
Krediet: Vervangingsprogramma bruggen (IP-stelpost 62.09) 
In de tweede bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat de investeringsstelpost bruggen 2012 
met een oorspronkelijke begroting van € € 1.127.000 is overschreden als gevolg van de 
doorloop van een aantal projecten. Het aanvullend krediet ad € 350.000 wordt gedekt ten laste 
van de stelpost vervanging bruggen 2013. Het aanvullend krediet is in de derde 
bestuursrapportage 2012 aangevraagd. 
 
Krediet: SHO Tetterodestraat (stelpost 77.01) 
Het oorspronkelijk geraamde bedrag voor de investering Tetterodestraat op basis van het SHO 
is € 500.000. Op basis hiervan is op 20 december 2012 een krediet ad € 500.000 en een 
aanvullend krediet aangevraagd ad € 120.000. Op dat moment waren de uitgaven echter al 
gedaan. De aanvullende kredietaanvraag Tetterodestraat is gedekt door verkoop.  
 
Krediet: Aanvullend krediet Reconstructie Raaksbruggen 
Ten behoeve van de reconstructie Raaksbruggen is een aanvullend krediet ad € 890.000 
aangevraagd op 10 maart 2010 voor werkzaamheden die in februari reeds gestart zijn. Eerder 
was reeds een krediet van € 542.000 aangevraagd. 
 
Krediet: Aanvraag aanvullend krediet asbestsanering Frans Hals Museum 
Bij de aanvraag aanvullend krediet op 23 juni 2011 was voor een bedrag van € 220.000 reeds 
overschreden wat gedekt kon worden door een BTW voordeel. De oorspronkelijke 
kredietaanvraag bedroeg € 2.570.400, aanvullend werd € 845.700 aangevraagd (waarvan 
€ 410.400 door een BTW voordeel kon worden gedekt). 
 
Krediet: Krediet uitvoering programma Schalkwijk 2000+ (2010-2012) 



Gemiddeld wordt eens per 3 jaar krediet aan de raad gevraagd ten behoeve van de 
geprognosticeerde werkzaamheden. Door meevallende kosten zijn met het vorige, door 
Raadsbesluit 011/2007 beschikbaar gestelde krediet, de werkzaamheden tot medio 2010 
bekostigd. In 2011 is de begeleiding en uitvoering van het programma Schalkwijk 
2000+ voortgezet en is het door de raad beschikbaar gestelde krediet overbenut. Voor de 
jaarschijven vanaf 2010 tot en met 2012 is aanvullend krediet aangevraagd ad € 416.000. 
 
Krediet: Kredietaanvraag oprichting PPS constructie Schalkstad 
Op 18 februari 2010 is door de gemeenteraad een krediet verstrekt ad € 500.000 voor de 
voorbereidingen van de oprichting van een PPS constructie Schalkstad. Dit krediet is niet 
toereikend gebleken en een stedenbouwkundige uitwerking en schikking hebben geleid tot 
een kostenoverschrijding van oorspronkelijk krediet. Aanvullend krediet ad € 350.000 is 
verleend op 10 januari 2012 welke voor € 275.000 gedekt wordt door de grondexploitatie 
Schalkstad en voor € 75.000 uit de voorziening Parkstad – VVE Schalkwijk. 
 
Krediet: FUCA-projecten: Krediet sloop en sanering Ruychaverstraat en 
funderingsherstel Westergracht 47-59 
Een aanvullende krediet ad € 181.000 is op 11 oktober 2012 aangevraagd op een moment dat 
de werkzaamheden al gestart waren. Het oorspronkelijk krediet voor ontruiming, onderzoek, 
sloop en sanering dat op 8 september 2011 is aangevraagd bedroeg € 400.000. 
 
Krediet: Aanvraag programma Waarderpolder 
Over de jaren zijn meerdere kredieten aangevraagd voor de verschillende jaarschijven van de 
grondexploitatie Waarderpolder, zo ook voor de VAT/VTU component. Aanvullend krediet 
VTU kosten ad € 961.247 is op 1 november 2012 aangevraagd voor de jaren tot en met 2014. 
Op het moment van aanvragen van dit aanvullende krediet was het lopende krediet reeds met 
circa € 0,3 mln overschreden. 


