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Onderwerp 

Afdoening motie /R.5  inzicht gevolgen veranderde BBV-regelgeving 

voor OCC (RIS298704) 

  

Geachte Voorzitter, 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de tweede kwartaalrapportage Spuikwartier (RIS297518) en 

de brief over de derde kwartaalrapportage 2017 (RIS 298242) op 14 december 2017 door het raadslid 

de heer Grinwis ingediende motie “Inzicht gevolgen veranderde BBV-regelgeving voor OCC”  

(RIS298704) aangenomen.  

 

Deze motie luidt als volgt: 

 

Constaterende dat: 

 de derde kwartaalrapportage Spuikwartier meldt dat ‘het financiële kader van het OCC, 

mede als gevolg van de gewijzigde BBV-regels (Besluit begroting en verantwoording), tegen 

het licht gehouden is’ en dat in antwoord 74 van de Technische vragen naar aanleiding van 

deze kwartaalrapportage summier informatie is gegeven over de gevolgen van deze 

gewijzigde regelgeving voor het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC). 

 nadere toelichting hierop is gegeven tijdens de commissievergadering van donderdagavond 

7 december jl.; 

 

Overwegende dat: 

 het belangrijk is om goed inzicht te hebben in de financiële consequenties van gewijzigde 

BBV-regelgeving en renteontwikkelingen voor het OCC; 

 

Verzoekt het college: 

 om in de vierde kwartaalrapportage Spuikwartier meer informatie te geven over de 

financiële gevolgen van de gewijzigde BBV-regelgeving voor het OCC, de rol van de huidige 

lage rente daarin en het risico van een stijgende rente gedurende de resterende looptijd van 

het project.” 
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Uitvoering motie 

Inmiddels is tezamen met de afdoening van deze motie de vierde kwartaalrapportage 2017 van het 

Spuikwartier aan de gemeenteraad toegezonden. Hierin is een paragraaf opgenomen over de stand van 

zaken van de exploitatie (paragraaf 2.6).  In deze paragraaf wordt een uitgebreide toelichting gegeven 

over de gevolgen van de veranderde BBV-regelgeving voor het OCC, de rol van de renteomslag en 

renteontwikkeling gedurende de resterende looptijd van het project.  

 

Het college beschouwt hiermee deze motie als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 

 

 

 


