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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
136940 

Raadsvoorstel: 
138893 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     

Onderwerp 
Criteria huisvesting 
 
Geadviseerde beslissing: 

BESLUIT: 

 

1. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van het punt 3 conform artikel 25 van de 

gemeentewet te bekrachtigen; 

2. De navolgende criteria voor de huisvesting vast te stellen: 

a. Randvoorwaarden 

1. De ontwikkeling van de locatie geeft een spin off voor ontwikkeling in 

de directe omgeving  

2. Ruimte wordt geboden aan de structurele huisvesting van 

commerciële maar ook maatschappelijke partijen 

3. De locatie is uiterlijk half 2016 fysiek beschikbaar  

4. We zoeken voor het pand aansluiting bij ontwikkelingen in de markt.  

5. Het pand (of gedeelte van het pand) komt in eigendom bij de 

gemeente. 

6. Gemeenteraad, griffie, College, regisseurs en publieksbalie zijn 

gehuisvest in één gebouw  

7. De overlegruimten zijn multifunctioneel inzetbaar  

8. Om de exploitatielasten zoveel mogelijk te beperken wordt uitgegaan 

van een duurzaam energieneutraal pand  
b. Uitgangspunten 

1. De ontwikkeling van het bestaande of nieuwe pand dient dusdanig te 

zijn dat bij het verlaten van het pand de buitenschil gehandhaafd kan 

blijven met een geheel andere invulling in het pand  

2. Het pand is volledig mindervaliden toegankelijk  

3. Het pand heeft een uitstraling, passend in de omgeving en passend 

in het huidige tijdsbeeld  

c. Locatiecriteria 

1. De locatie ligt in de nabijheid van openbaar vervoer  

2. De locatie is gelegen in een centrumgebied  
3. Bij de locatie zijn voldoende parkeervoorzieningen aanwezig of 

kunnen op eenvoudige wijze worden gerealiseerd  

 

3. Financieel  

a. De kaders voor de investering zoals opgenomen in de geheime bijlage.  
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INLEIDING 

In de carrousel van 23 september 2013 is het proces geschetst om te komen tot een goede 

huisvesting voor de gemeentelijke organisatie vanaf 2018.  

De eerste vervolgstap in het proces is het opstellen van een aantal criteria om in de volgende stap 

verschillende locaties te kunnen afwegen.  

De criteria zijn verdeeld in de rubrieken Randvoorwaarden, Uitgangspunten en Locatiecriteria. De 

verschillende locaties worden beoordeeld aan de hand van de criteria en geplaatst in de categorie: 

voldoet niet (-1), neutraal (0), voldoet wel (+1) 

Na vaststelling van de criteria wordt een lijst met mogelijke locaties opgesteld met daarbij gelijktijdig 

de weging conform het bovenstaande. Deze lijst met mogelijkheden zal ter bepaling van de keus van 

3 tot 5 locaties aan u ter besluitvorming worden voorgelegd.  

 

BEOOGD EFFECT 

Door nu de criteria vast te stellen is een kader gegeven waaraan het verdere proces getoetst kan 

worden. Hierdoor wordt de volgende stap gezet om uiteindelijk ook de besparing op de 

huisvestingslasten, zoals door uw raad besloten, te gaan realiseren. 

 
ARGUMENTEN 

1. Geheimhouding is noodzakelijk 

Om de onderhandelingspositie en de aanbesteding van huisvesting niet te schaden is 

geheimhouding op de financiële kaders noodzakelijk. Uiteindelijk zal na realisatie de 

werkelijke kosten worden opgenomen in de openbare gemeentebegroting waardoor 

geheimhouding op dat moment niet meer relevant is. 

2.a.1 Ontwikkeling geeft extra impuls 

Door als gemeente, al dan niet in partnerschap met andere partijen, een locatie te gaan 

ontwikkelen kan een impuls worden gegeven aan de mogelijke ontwikkeling van het gebied. 

2.a.2 Samen sterk 

Afhankelijk van het lopende onderzoek van SWA naar de diverse maatschappelijke behoeften 

om tot zorgcirkels te komen zien wij ideeen voor slimme en elkaar versterkende combinaties 

bij de huisvesting tot uitdrukkelijk onderdeel van de verkenningen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan mogelijkheden voor maaltijdvoorziening, recreatieve activiteiten, ontplooien en ontmoeten. 

Ook functies voor instellingen zoals banken of  VVV zijn interessant. Dit geldt ook voor het 

delen van ruimtes en voorzieningen met ondernemers (bijv. zzp'ers). 

2.a.3 Planning bepaalt het proces 
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Kaderstelling is op dit moment noodzakelijk om begin 2018 te kunnen beschikken over een 

geschikte huisvesting. Om huisvesting te kunnen realiseren is een locatie half 2016 fysiek 

beschikbaar. Om hiertoe te komen moet vooraf onderhandeld worden en de nodige contracten 

worden opgesteld. 

Gebaseerd hierop zal de keus van de locatie medio 2014 definitief zijn waarna de 

onderhandelingen kunnen starten 

2.a.4 Samenwerking is meer dan 1 plus 1  

Door de vraag in de markt te zetten worden partijen uitgedaagd om met creatieve oplossingen 

te komen wat tegemoet komt aan de huisvestingsbehoefte. Hierbij kan wellicht gedacht 

worden aan een "prijsvraagconstructie" of aan een "design and construct" vorm. 

2.a.5 Eigendom is voorwaarde 

In eerder stadium is al door de gemeenteraad uitgesproken dat de huisvesting in eigendom 

moet zijn. Dit uitgangspunt is zowel van toepassing op een geheel maar ook op een gedeelte 

van een pand. 

2.a.6 Gezamenlijke huisvesting is noodzaak 

Zoals in de hele organisatieontwikkeling is besloten wordt gekozen voor een centrale 

huisvesting.  

2.a.7 Huisvesting is van en voor iedereen 

Om de huisvestingslasten te drukken wordt in de bedrijfsvoering uitgegaan van zoveel 

mogelijk medegebruikopties van overlegruimten en raadzaal door andere partijen. Hierdoor 

ontstaat ook een ontmoetingsplek voor de samenleving. 

2.a.8 Milieu 2016 

Met de nieuwste stand der techniek kan huisvesting worden gerealiseerd waarbij volledig kan 

worden voldaan aan alle milieudoelstellingen. De exploitatielasten (nutskosten) worden bij 

gebruikmaking van diverse mogelijkheden fors gereduceerd. Hierbij wordt gedacht aan: 

- passieve zonne-energie 

- actieve zonne-energie 

- warmteterugwinning 

- warmte- en koudeopslag 

- adaptieve verlichting 

-     grijs watersysteem 

 

2.b.1     Flexibiliteit zorgt voor waardebehoud 

Door in de buitenschil van een pand extra kwaliteit toe te voegen en de constructie zodanig op 

te zetten dat er een grote mate van vrije indeelbaarheid ontstaat, is een pand flexibel. 

Hierdoor behoud een pand ook bij een mogelijke functiewisseling zijn  waarde. 

Dit in analogie met winkelbebouwing versus winkelinrichting. 

2.b.2 Huisvesting is bereikbaar en bruikbaar voor iedereen 
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Los van de wettelijke verplichtingen is huisvesting van een gemeente bij uitstek de 

mogelijkheid om te laten zien dat aan alle bevolkingsgroepen is gedacht. Dit niet alleen in het 

pand maar ook in de directe buitenruimte. 

2.b.3 Huisvesting met een boodschap 

Door een eigentijdse uitstraling van de huisvesting laten we zien dat we een eigentijdse 

gemeente zijn, die in open verbinding staat met de inwoners. 

 

2.c.1 Openbaar vervoer 

Openbaar vervoer bij overheidsvoorzieningen is gebruikelijk vanuit het beperken van 

automobiliteit. Dit heeft vooral betrekking op de bereikbaarheid voor bezoekers en personeel. 

2.c.2 Voorziening hoort in de buurt van het centrumgebied. 

De vestiging van een huisvesting in of dichtbij een centrumgebied geeft een extra impuls aan 

de levendigheid in een centrumgebied en voegt extra draagkracht toe aan het 

voorzieningenniveau in het centrumgebied. 

2.c.3 Parkeren moet zijn geregeld 

Bij de locatie moet voldoende parkeergelegenheid mogelijk zijn waarbij uitgegaan wordt van 

een parkeernorm conform de geldende parkeernormen. 

 

KANTTEKENINGEN 

2.a.1 Ontwikkeling geeft verkeerd signaal 

De mogelijkheid is realistisch dat de impuls die wordt voorzien door de markt wordt opgepakt 

als een signaal dat andere (commerciële) functies niet meer beschikbaar zijn en dat er dus 

eigenlijk teveel ruimte aanwezig is in bestaand areaal. 

2.a.2 Ieder voor zich 

In de maatschappelijke ontwikkeling zien we een eigen organisatievorm op wijk- en 

buurtniveau ontstaan die geen behoefte heeft aan clustering. Ook marktpartijen stoten steeds 

meer ruimte af (recentelijk de sluiting van het Rabobank filiaal). Klanten bereiken partijen 

steeds meer via internet of sociale media waardoor fysieke ruimte minder noodzakelijk wordt. 

Het bijeen brengen van partrijen en het krijgen van commitment is arbeidsintensief en erg 

onzeker. 

2.a.3 Druk door aflopend huurcontract 

De tijdslijn is ingezet, gebaseerd op het aflopende huurcontract. Hierdoor kan een tijdsknel 

ontstaan waardoor suboptimale oplossingen worden ingezet om toch maar te kunnen 

huisvesten. 

2.a.4 Zuiverheid van oogmerk  

Door afhankelijk te geraken van marktpartijen kunnen nadrukkelijk andere oogmerken naar 

voren komen. Het formuleren van functionele, en nadrukkelijk geen technische, eisen in dit 

traject is van doorslaggevend belang of dit traject wenselijk en haalbaar is. 
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2.a.5 Eigendom is minder flexibel 

Toekomstgericht is een eigendom een onzekere factor. Bij mogelijk verlaten van een pand 

moet gezocht worden naar kopers die dan ook nog een serieuze prijs willen betalen. 

2.a.6 Producten naar de klant 

Los van de eerdere besluitvorming speelt de overweging om producten vraag gestuurd te 

gaan aanbieden. De inwoner stelt hierbij de vraag en wordt op een hem/haar gewenste plaats 

en tijd geholpen. 

Dit geeft een forse beperking in het benodigde oppervlak van het pand.  

2.a.7 Geen medegebruik of vergaderfaciliteiten 

Voor alle vergaderingen (inclusief raad) wordt uitgeweken naar diverse maatschappelijke en 

commerciële ruimten binnen de gemeente. Hierdoor ontstaat een direct contact met de 

maatschappij, maar een niet samenhangende organisatie. 

2.a.8 Kostbare milieumaatregelen 

Door alle mogelijkheden van de techniek te benutten kan waarschijnlijk bespaard worden. De 

kanttekening blijft wel of al deze extra investeringen een direct (€) rendement oplevert wat de 

extra investering goed maakt. 

 

2.b.1.    Flexibiliteit is kostenverhogend 

Door een huisvesting te ontwerpen die ook rekening houdt met alternatieve functies moet aan 

de ontwerper dit ook worden meegegeven. Extra voorzieningen in constructies en buitenschil 

zijn per definitie kostenverhogend. 

2.b.2 n.v.t. 

2.b.3 Huisvesting lean en mean 

Sober en doelmatig is meer dan voldoende. 

 

2.c.1 Is openbaar vervoer wel een belangrijk criterium? 

De terechte vraag kan hierbij gesteld worden of voor de gebruikers (inwoners) van het pand 

openbaar vervoer noodzakelijk is. De inwoners komen veelal per auto, fiets of zelfs 

wandelend naar de publieksbalie. De contactmomenten met de gemeente zijn voor de 

gemiddelde inwoner ook relatief beperkt. 

2.c.2 Centrumgebieden zijn kostbaar 

Bij vestiging in een centrumgebied moet rekening worden gehouden met relatief hoge kosten 

voor grond en beperkte ruimte voor inrichting van het buitenterrein. Dit legt een grote claim op 

de ontwerpopgave. 

2.c.3 Parkeren kost heel veel ruimte of veel geld 

Parkeervoorzieningen leggen een relatief groot beslag op de openbare ruimte. Daarnaast is 

gebouwd parkeren als oplossing een factor 5 duurder dan parkeren in openbaar gebied. Het 

risico bestaat dat er overloop ontstaat vanuit het bestaande gebied. 
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FINANCIËN 

De financiële kaders en onderbouwing is opgenomen in de geheime financiële bijlage 

 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 

Zoals in het eerdere stuk is aangegeven worden de criteria na besluitvorming in de gemeenteraad 

gepubliceerd met de vraag aan onze inwoners om hierop aanvullingen aan te dragen. Na de 

publicatietermijn van vier weken worden de reacties verwerkt en ter kennis gebracht aan de 

gemeenteraad. 

 

UITVOERING 

De uitvoering van dit besluit moet leiden tot een matrix van locaties waaruit de raad zijn keuze kan 

maken. 

 

Bijlage 

 

  137230: Financiele kaderstelling huisvesting    GEHEIM  
 
 

 
Poortugaal, 21 januari 2014 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,         De burgemeester, 
 

 
 

 

       

Hans Cats         drs. Hans-Christoph Wagner 
 


