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Onderwerp

Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tfmjuni 2015

Geachte leden van de raad,

Bijgaand treft u ter informatie de financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en
metjuni 2015 aan, waarvan ons college kennis heeft genomen.
Financiële maandrapportage bestedingen DPE Next tot en metjuni 2015:
In de maandrapportage DPE Next tot en metjuni 2015 is een totale financieringsbehoefte DPE
Next tot en met juni 2015 verantwoord van C 120.311.126.Op basis hiervan is sprake van een
financieringstekort van C 4.860.128 in relatie tot de totaal tot en met juni 2015 ontvangen
financiering van C 115-450.998. De totaal tot en metjuni 2015 ontvangen financiering bestaat uit de
volgende onderdelen:
• de door de gemeente gefaseerd betaalbaar gestelde schadeloosstelling à fonds perdu van

e 64·999·998;
•
•
•
•
•
•

de door de gemeente verstrekte lening van C 3.500.000 voor de Wereld van Ontmoeting;
de van de Rabobank ontvangen lening van C 7.500.000;
de storting van {; 10.000.000 door de gemeente op certificaten van aandelen;
de door de gemeente betaalbaar gestelde {; 5 .000.000 overeengekomen bijdrage in bomen en
planten;
de van derden ontvangen sponsoringbijdragen van C 451.000;
de betaalbaar gestelde (provinciale) bijdragen van in totaal C 19.200.000 en de (provinciale)
lening van C 4.800.000.
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Door DPE is aangegeven dat ze de betaling van de facturen van Kondor Wessels Projecten van
maart 2015 en apri12015 van in totaal C 7 miljoen exclusiefbtw heeft opgeschort in verband met de
achterstanden ten opzichte van de planning. DPE is met Kondor Wessels Projecten een nieuw
termijnschema overeengekomen dat volgens DPE is verwerkt in de financiële maandrapportage
bestedingen DPE Next tot en met juni 2015. Aan DPE is gevraagd het herziene termijnschema zo
spoedig mogelijk aan te leveren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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