
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen leven 

Vergaderdatum: 3 oktober 2019 

Steller en fractie: mw. A.P.S. Ripmeester, PvdA 

Agendapunt: 7. Raadsinformatiebrief Waterornament op verzoek van mw. K. Kayadoe 

Portefeuillehouder: M. Japenga 

Datum indiening vraag bij griffie: 3 oktober 2019 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 15 oktober 2019 

 

 

Vraag 1  
Ik zou graag de specificatie krijgen van de € 140.000,-  
  

Antwoord  
Voorafgaand aan het opleveren van het definitief ontwerp (DO) van het kunstwerk Desire Lines, dus in 
maart 2018, heeft de kunstenaar aan Fontis om een raming gevraagd voor een waterelement met circa 
8 tot 10 spuwers. 
De kunstenaar rapporteert bij het DO als raming voor uitbreiding met een waterornament: “aanleg 
waterelementen € 71.000,00. Inclusief LED verlichting: plus € 7.500”. Totaal € 78.500,-. Dit is exclusief 
‘hak-, graaf-, breek-  en boorwerkzaamheden buiten de technische ruimte, exclusief transport”.  
Dit is ook exclusief ‘VAT’ (Voorbereiding, advisering, toezicht = ca. 23%) en excl. BTW.  Totaal komt 
dan de investering op ca. € 120.000,-.  
 
Voorafgaand aan de raadscommissiebehandeling op  4 oktober 2018 stelt Partij 18PLUS een vraag 
over de kosten van een eventueel waterornament. Bij de ontwerper van het plein in Maassluis wordt 
gevraagd naar de investeringsbegroting voor het waterornement en zij meldt ons het bedrag van 
€ 120.000,- (dus inclusief opslagen en BTW). 
 
In het voorjaar van 2019 wordt dit keer bij de gemeente Maassluis opgevraagd wat uiteindelijk de totale 
investering in het waterornament aldaar is geweest. Maassluis rapporteert ons een totaalbedrag van 
€140.000,- (dit is inclusief alle opslagen, zoals VAT en BTW). Dit wordt in de raadsinformatiebrief van 
12 juni 2019 meegegeven. Er wordt door Maassluis geen nadere specificering gegeven.  
 
Vorige maand levert Fontis op verzoek aan ons een offerte voor het inpassen van een waterornament 
met ca. 8 spuwers, bv. op het Koningsplein. Fontis berekent dit nu op € 84.359,-. Dit is exclusief het 
aanpassen van het omliggende straatwerk en de eventuele aanpassingen aan water-  en 
elektriciteitstoevoer. Dit bedrag is ook exclusief ‘VAT’ en BTW, zodat het reëel is om uit te gaan van ca. 
€ 140.000,- aan totale investeringskosten. 
 
De opbouw van de raming bedraagt daarmee: 

- Volgens offerte Fontis:  €   84.359,- 
- V.A.T. 23%:   €   19.403 
- Onvoorzien 10%:  €   10.376 

     € 114.138 (ex BTW) 
     € 138.107 (incl. BTW) -> afgerond € 140.000 

 


