
 

  
 

 

Persbericht Rekenkamer Maastricht bij het publiceren  

van het onderzoek Vinkenslag/De Karosseer (3 juli 2009) 
 

Het onderzoeksrapport is vanaf vrijdag 3 juli 2009 beschikbaar op www.rekenkamermaastricht.nl. 

 

 

 

 

De Raad van de gemeente Maastricht heeft in 2004 een financieel kader vastgesteld voor de ontmanteling 

van de woonwagenlocatie Vinkenslag, de spreiding van de standplaatsen over verschillende locaties en de 

(bodem)sanering en herinrichting van het gebied tot bedrijvencentrum met wonen bij bedrijf voor de 

autohandel.  

 

Gedurende de uitvoering van het project hebben zich onverwachte gebeurtenissen voorgedaan, waardoor de 

(begrote) kosten en (geplande) doorlooptijd aanzienlijk zijn opgelopen.  

De stijging van het tekort van het project Vinkenslag in 2007 vormde de aanleiding voor de Gemeenteraad 

de Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenstijging en naar de wijze 

waarop het College de Raad hierover heeft geïnformeerd. De aanvangsbegroting van het project Vinkenslag 

vormde het vertrekpunt van het rekenkameronderzoek. De totale plankosten bedroegen in 2004 € 31 

miljoen, de dekking bedroeg € 27,5 miljoen. Het geraamde tekort van € 3,5 miljoen plande men voor de 

helft te dekken door bijdragen van de gemeente Maastricht en voor de andere helft door extra subsidies van 

derden. In 2007 was het geplande tekort opgelopen tot € 10.500.000.  

 

Uit het onderzoek blijkt o.a.: 

Dat de projectkosten ultimo 2007 zijn opgelopen met € 11,202 miljoen tot in totaal € 42,158 miljoen.  

De belangrijkste oorzaak van de kostenstijging was het oplopen van de projectkosten bij vooral drie 

begrotingsonderdelen: 

- verplaatsing van woonwagens en autosloopbedrijven    

- loon- en prijsstijgingen       

- kosten van versnelling van het project. 

    

De stijging van de kosten betreft activiteiten die om diverse redenen anders zijn uitgevoerd en/of duurder 

zijn uitgevallen dan gepland. De kostenstijging betreft alleen activiteiten c.q. posten die voorzien waren in de 

begroting bij de start van het project.  

 
De Rekenkamer stelt op basis van de documenten en de projectadministratie vast dat de projectdekking 

ultimo 2007 is opgelopen met € 3,815 miljoen tot in totaal € 31,27 miljoen. De additionele dekking is 
voornamelijk afkomstig uit bijdragen van gemeentelijke diensten c.q. fondsen. 

 
De Rekenkamer heeft vastgesteld dat de voortgangsrapportages en jaarrekeningen de Raad wel 

geïnformeerd hebben over kostenstijgingen en momenten waarop deze zijn opgetreden, maar ook dat deze 

stukken geen inzicht verschaffen in de opbouw van de posten die ten grondslag liggen aan de 

kostenstijgingen. 

De voortgangsrapportages bevatten verder vooral intenties om dekking bij andere overheden te zoeken voor 

het opgelopen tekort. Over de resultaten van het zoeken is de Raad beperkt en fragmentarisch 

geïnformeerd, maar de Raad heeft zelf ook niet expliciet naar informatie hierover gevraagd. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


