Aan: College van Burgemeester en wethouders
Den Bosch, 15 juli 2022
Betreft: vragen ex art. 71 RvO Budgetoverschrijding nieuwbouw Theater aan de Parade,
vragen n.a.v. uw antwoorden op de vragen van de fractie van Bosch Belang
Geacht college,
12 juli j.l. hebben wij de antwoorden ontvangen op de vragen de fractie van Bosch Belang
inzake de ontwikkeling van de bouwkosten voor het Theater aan de Parade.
Uiteraard begrijpen wij als SP fractie ook dat in deze tijden dergelijke kosten moeilijker te
voorspellen zijn. Echter, uw antwoorden geven ons niet genoeg duidelijkheid. Sterker nog,
als we uw antwoord op vraag 3 lezen, lijkt het wel alsof u een blanco cheque uitreikt. Uw
houding is: ‘er is geen weg meer terug’. Onze fractie is benieuwd naar de gevolgen.
Ook willen we graag weten hoe u dit gaat verantwoorden aan onze inwoners. Inwoners die
niet zomaar hun budget kunnen bijplussen, terwijl zij iedere maand te kort komen. Te kort
omdat de huren blijven stijgen, de boodschappen steeds duurder worden en de brandstof
onbetaalbaar.

Daarom wil de SP fractie u de volgende vragen stellen:
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?
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?
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.
4) Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de exploitatie van het Theater aan de Parade
van deze, nog onbekende, overschrijding?
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?
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?
Met vriendelijke groet,
Cecile Visscher, SP

