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Datum Datum uw brief
26 april 2005

Onderwerp
Park 44

Ons kenmerk
G500/05.0012198

Aantal bijlagen

Contactpersoon
Jurgen Nieuwkoop

Doorkiesnummer
3299665

Geachte leden van de Raad,

Ons college heeft vandaag besloten af te zien van de inrichting van
Plein ‘44 als park. Hoewel wij positief staan tegenover het initiatief
van de Stichting Park ‘44, hebben wij ook steeds gewezen op het belang
van een deugdelijke financiële bijdrage van de zijde van de Stichting.
Deze bijdrage is bepaald op een bedrag van € 88.000, op een totaal aan
kosten van € 239.000. Met het betalen van deze bijdrage wordt het
draagvlak en de participatie van de inwoners van Nijmegen vormgegeven.
Zij konden aandelen in het park kopen. Helaas moeten wij nu constateren
dat de bijdrage van de Stichting deels onvoldoende garanties biedt.
Vanwege de deadline om het park op 15 mei op te leveren is er geen tijd
meer voor een verbeterde onderbouwing van de bijdrage. Onderstaand
lichten wij ons besluit nader toe.

Op 5 april jongstleden hebben wij besloten onder voorwaarden in te
stemmen met de aanleg van het Park en op 19 april jongstleden te
controleren of aan de voorwaarden voldaan is. Bij die controle leek aan
de voorwaarden voldaan te zijn. De aanbesteding op 18 april had een
inschrijving opgeleverd die binnen het budget paste en de Stichting Park
’44 had bij brief aangegeven de benodigde bijdrage bijeengebracht te
hebben. Wij hebben op 19 april besloten de hoogte van het door de
stichting vermelde bedrag van € 74.000,-- te accepteren en een nadere
onderbouwing en bankverklaring (of vergelijkbare harde garantie) te
vragen voor de bijdrage van Stichting Park ’44 alvorens tot aanleg te
besluiten.
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Op 21 en 23 april heeft de Stichting een onderbouwing van de bijdrage
aangeleverd. Deze valt in twee delen uiteen:

1. Ongeveer € 49.000,- bestaande uit giften en de opbrengst van
verkoop van aandelen

2. € 25.000,- die de Stichting ontvangt van de aannemer van het werk,
wanneer de Stichting het maaien van het gras en het opruimen van
zwerfvuil gedurende de gehele periode voor haar rekening neemt.

Ad 1.  Wij moeten constateren dat wij geen bankverklaring voor een
bedrag van € 49.000 van de Stichting hebben ontvangen.

Ad 2. Dit onderdeel betreft de afspraak met de aannemer. De toezegging
van € 25.000 voor het onderhoud zal gedurende de hele looptijd van het
project een risico vormen. Als de stichting niet zelf voldoende
onderhoud uitvoert, zal de maandelijkse betaling door de ondernemer aan
de Stichting die het project aanneemt stoppen. Er is naar de mening van
ons College een groot risico verbonden aan deze afspraak. Immers
vrijwilligers zullen gedurende deze periode (ook in weer en wind) een
contractueel omschreven prestatie uit moeten voeren. De gemeente kan bij
het aanvaarden van deze dekking het onderhoudscontract nog wel
afdwingen, maar zet dan de betaling door de stichting op het spel. Aan
de Stichting is door ons voorgesteld met de aannemer af te spreken de
aanneemsom met € 25.000 te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de
bijdrage van de Stichting aan de gemeente. De Stichting heeft dit
voorstel echter niet overgenomen.

Wij stellen vast dat de stichting aangeeft € 74.000,- bijeen te hebben
gebracht. Echter wij hebben moeten constateren dat wij geen
bankverklaring voor een bedrag van € 49.000 van de Stichting hebben
ontvangen. De dekking van € 25.000 vormt gedurende de gehele looptijd
van het project een risico. Dat betekent dat de aanleg, conform de
gestelde voorwaarden op 5 april j.l., niet door kan gaan.

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester, De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers




