1 augustus 2020
Raadsvragen - Stand van zaken ‘Ontwikkeling TAC 2.0’
Geacht College,
Na het zomerreces is het bijna een jaar geleden dat de Raad heeft ingestemd met het
Raadsvoorstel ‘Ontwikkeling TAC 2.0’. Tevens ontvingen we rond die tijd nadere
informatie over de betalingsachterstanden bij instellingen zoals het Muziekgebouw
(dossier kent een eigen route), Pand P (worden we na het reces nader over
geïnformeerd) en het Stichting Petri (TAC). De oplossing van de betalingsachterstand van
het TAC maakte onderdeel uit van de aanvullende zekerheden die besproken zijn in de
meningsvormende vergadering van 22 oktober 2019. De Partij van de Arbeid is
benieuwd naar de vorderingen op dit dossier, vandaar de volgende vragen:
1. In de originele planning is het jaar 2020 een voorbereidingsjaar en zal in 2021 gestart
worden met de verbouwing/nieuwbouw, waarna in mei 2022 het gebouw in gebruik
genomen gaat worden. Loopt het plan op schema?
• Indien het plan niet op schema zit, wat zijn de oorzaken en wat is de nieuwe
planning?
• Wat zijn de gevolgen van een eventuele vertraging?
2. Stichting Petri/TAC betaalt de achterstallige servicekosten/energielasten ter hoogte
van € 500.000,- (tot en met 31 december 2019).
• Is dit bedrag opgelopen met de kosten over de periode 1 januari 2020 t/m 31
augustus 2020 of zijn deze kosten voldaan?
• Is al duidelijk of Stichting Petri/TAC het bedrag van € 500.000,- gefinancierd
krijgt, met andere woorden zijn er al getekende zekerheden voor dit bedrag?
• Is het correct dat de definitieve betaaldatum mei 2022 is?
3. Is de zekerheid van het garantiebudget ter hoogte van € 500.000,- al nader
uitgewerkt in een overeenkomst?
4. Is de garantie dat de jaarlijkse energielasten niet hoger worden dan € 30.000 / jaar
(met indexering) al nader uitgewerkt in een overeenkomst?
• In de nadere toelichting op het Raadsvoorstel word hierbij een termijn genomen
van 20 jaar. Klopt het dat deze termijn later is toegevoegd, immers deze termijn
maakte geen onderdeel uit van de beraadslaging in de meningsvormende
vergadering van 22 oktober?
5. Zijn de overige zekerheden en afspraken (punten IV tot en met X) al vastgelegd in
een door partijen ondertekende overeenkomst?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.
Arnold Raaijmakers
Partij van de Arbeid
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