
BEGELEIDINGSCOMMISSIE HUISVESTING GEMEENTEHUIS 10 MEI 2016: 
 

 

 Opening en woord van welkom door portefeuillehouder M.C.C. Goedknegt. In de vorige vergadering 

van de cie. is op basis van deel 1 van de QuickScan door de cie. een keus gemaakt voor het concept 

“gecombineerd” en het verzoek gedaan om op basis van dit concept een aantal locaties nader te 

onderzoeken. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd d.m.v. een RIB; 

 Laanbroek-Schoeman adviseurs heeft dit nadere onderzoek in samenwerking met de gemeentelijke 

projectgroep uitgevoerd. Proces tot nu toe: zie schema; 

 Eerder zijn doelstellingen bepaald op basis van input van begeleidingscommissie (bgc) en 

gemeenteraad maar ook op basis van afspraken die gemaakt zijn met de BAR-organisatie te weten: 

o Reduceren van kosten; 

o Flexibiliteit (minder huisvesting in eigendom); 

o Toevoegen van maatschappelijke meerwaarde in de gemeente. 

 Bij toetsing locaties is rekening gehouden met een programma van ca. 1280 vierkante meter BVO; 

 Op advies van de bgc is rekening gehouden met het feit dat het al dan niet realiseren van balie(s) niet 

te zwaar moet meewegen in de beoordeling. Deze kunnen altijd gerealiseerd worden op iedere plek. 

Voordeel hiervan is dat er meer tijd is om in te spelen/rekening te houden met de ontwikkelingen op 

het terrein van de (digitale) dienstverlening; 

 Bij aanvang van deel 2 van de QuickScan was er sprake van vier locaties. Een is er direct afgevallen 

want deze is te klein om het programma te realiseren; 

 In de bgc zijn drie locaties besproken waarvan twee met een kans op het realiseren van 

maatschappelijke meerwaarde. De derde locaties is de huidige locatie van het gemeentehuis. Het 

bedrijfsverzamelgebouw aan de Hofhoek; 

 Bgc concludeert op basis van de toetsing van de drie locaties aan drie onderscheidende criteria dat op 

een locatie centrum Rhoon al sprake is van een ontwikkelaar waarbij de gemeente niet de keus heeft 

tussen huren of zelf (laten) ontwikkelen. Dit betekent dat de gemeente volgend is en niet de regie 

heeft op het programma dat gerealiseerd wordt. Bij de locatie sporthal Rhoon is deze keus (een 

ontwikkelaar of zelf ontwikkelen (al dan niet in samenwerking met mogelijke partners er nog wel. 

Voordeel is ook dat hier een meerwaarde (financieel en programmatisch) gevonden kan worden als 

tegelijkertijd de sportzaal gerenoveerd wordt; 

 De locatie Hofhoek is en blijft een bedrijfsverzamelgebouw waarbij verlenging van het huurcontract de 

huur lager wordt gelet op de markt en het kleiner programma; 

 Bgc hecht er aan een reële vergelijking te maken en adviseert om aan de gemeenteraad te vragen de 

locaties Hofhoek en sporthal Rhoon nader uit te werken (opstellen van een functioneel en ruimtelijk 

programma inclusief financiële doorrekening). Hiervoor ook een voorbereidingskrediet beschikbaar te 

stellen; 

 Bgc streeft ernaar om in het 3
e
 kwartaal 2016 een definitief advies te geven aan de gemeenteraad 

over de locatie van het bestuur, griffie en regieteam van Albrandswaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processchema tot nu toe: 

 

 


