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Geachte mevrouw Visscher,

In uw brief van 15 juli 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: 
Budgetoverschrijding Theater aan de Parade

Voordat we uw vragen beantwoorden, geven we u graag het volgende mee. Natuurlijk is het spijtig dat
de kosten van de bouw van het theater verder toenemen. Een ontwikkeling die overigens niet uniek is 
voor het theater, maar zich in de gehele bouw in Nederland en daar buiten voordoet. We bevinden ons
in een uiterst onzekere tijd van onder meer krapte op de arbeidsmarkt en een groot tekort aan 
grondstoffen. Juist in dat licht prijzen we ons gelukkig dat de bouw van het theater niet stil is gevallen. 
Er is ook slechts sprake van een beperkte achterstand in de planning. Waarbij bovendien ons streven 
blijft en die van de aannemer om deze in te lopen. Zodat het theater op de geplande einddatum kan 
worden opgeleverd. Waarmee ’s-Hertogenbosch, de inwoners en bezoekers van Cultuurstad van het 
Zuiden het theater krijgen dat zij verdienen. 

Vraag 1: Bent u het met de SP fractie eens dat u aan de voorkant een maximaal budget 
moet vaststellen? Zo ja, wat is wat u betreft de maximale budgetoverschrijding?
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee, de marktsituatie is dermate grillig dat een maximaal budget niet te 
bepalen valt. Verder ligt de juridische grondslag voor het verhalen van de 
buitensporige kostenontwikkeling in de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
(UAV) voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken. Deze
UAV kent geen maximalisering van verhaalbaarheid. Op korte termijn gaan we 
in gesprek met de aannemer over de ontstane situatie. We vinden het - 
rekening houdend met de positie van onze gemeente - niet wenselijk hierop 
vooruit te lopen.  

Vraag 2: Ondanks dat de bouw al gevorderd is, bent u alsnog bereid te kijken hoe er 
alsog wezenlijk bezuinigd kan worden om de overschrijding zo veel als mogelijk
te beperken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Zoals wij aangaven in ons antwoord op de ex artikel 71 vragen van de fractie 
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van Bosch Belang van 19 juni jl. is de bouw dusdanig ver gevorderd dat 
wezenlijke bezuinigingen feitelijk niet meer mogelijk zijn. Beperktere 
bezuinigingen op kwaliteit en inrichting wegen niet op tegen het daarmee 
gepaard gaande kwaliteitsverlies. Met als gevolg een slecht exploiteerbaar 
theater en daarmee structurele exploitatietekorten. Het beheersen van het 
beoogde en benodigde kwaliteitsniveau is in onze ogen net zo belangrijk als 
kostenbeheersing. Daar sturen we dan ook op. 

Vraag 3: Weet u al waar u deze overschrijding van gaat betalen? Onze fractie ziet graag 
de politieke keuze van het college aan de voorkant, in plaats van achteraf. 

Antwoord: Zodra de gesprekken met de aannemer zijn afgerond en overeenstemming is 
bereikt over de overschrijding leggen we uw raad een voorstel voor om deze te 
dekken vanuit het Structuurfonds. Net zoals dat eerder gebeurde bij de 
actualisatie van de begroting 2021, waar het de overschrijding betrof als gevolg
van juridische procedures. Het Structuurfonds vormt immers de begrotingspost 
waaruit het oorspronkelijke krediet voor de vernieuwbouw van het theater door 
uw raad is verstrekt. Door de extra kosten voor het theater is in beginsel minder
geld beschikbaar voor andere projecten binnen het Structuurfonds. Met die 
kanttekening dat in het bestuursakkoord in de financiële paragraaf een 
generieke stelpost binnen het Structuurfonds is opgenomen van € 10 miljoen 
ten behoeve van stijgende bouwkosten. 

Vraag 4: Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de exploitatie van het Theater aan de 
Parade van deze, nog onbekende, overschrijding? 

Antwoord: Omdat we ook blijven sturen op kwaliteit, voorzien wij geen gevolgen voor de 
exploitatie van het Theater aan de Parade.

Vraag 5: Bent u het met de SP eens dat het voor onze inwoners die steeds moeilijker -of
zelfs niet meer- rond kunnen komen, zuur is dat u ‘gewoon wel ziet’ wat de 
overschrijding wordt? 

Antwoord: Er is geen sprake van dat wij ‘gewoon wel zien’. Zoals van ons als college 
verwacht mag worden, nemen we de belangen van onze gemeente en de 
uiteindelijke realisatie van het theater conform het besluit van uw raad zeer 
serieus. 

Vraag 6: Voor veel van onze inwoners zal het budget voor energie ook worden 
overschreden, zeker met de winter. Bent u bereid om voor hen ook geld vrij te 
maken om te  voorkomen dat zij in de problemen komen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: Vanwege de stijgende energieprijzen proberen we inwoners op verschillende 
manieren te ondersteunen, namelijk: 
- Het verstrekken van de eenmalige energietoeslag van € 800. Dit bedrag wordt
in november verhoogd naar € 1.300.  
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een vergoeding uit de individuele 
bijzondere bijstand voor de gestegen energiekosten (aanvullend op de 
eenmalig energietoeslag). 
- Wanneer een inwoner niet in aanmerking komt voor de eenmalige 
energietoeslag verwijzen wij altijd door naar EHBG. Door EHBG wordt naar de 
gehele financiële situatie van de inwoner gekeken. En wellicht is er een beroep 
mogelijk op de maatwerkvoorziening schrijnende energiearmoede. Via deze 



maatwerkvoorziening wordt (tijdelijke) ondersteuning geboden aan 
huishoudens die door de stijgende energielasten in een schrijnende situatie 
terecht zijn gekomen, ongeacht de hoogte van hun inkomen en vermogen. 
- De afgelopen maanden is er gewerkt aan een regionale aanbesteding voor 
een Klusbus met daarop energiefixers die kleine energiebesparende 
maatregelen aanbrengen in woningen van huishoudens met energiearmoede. 
De aanbesteding staat momenteel uit.  
- Op korte termijn starten we met het Bossche bespaarteam dat bestaat uit een 
energiefixer en een consulent van het loket Eerste Hulp Bij Geldzaken die is 
opgeleid tot energiecoach. Het Bossche bespaarteam kan de meest kwetsbare 
huishouden op de korte termijn ondersteunen met kleine energiebesparende 
maatregelen, energieadvies én financieel advies.  

Uw raad is onlangs via een collegebrief geïnformeerd over welke acties er (nog
meer) lopen in het tegengaan van energiearmoede.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
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