
Vragen fractie EVA n.a.v. B&A Ruimte van 20 mei 2019 (Huis van Albrandswaard). 
 
Vraag 1: 
Is er een risico inventarisatie gemaakt bij het opstellen van het voorstel? Zo ja, dan willen wij die voor 
het B en A ontvangen.  
Vraag 2: 
Indien er geen risico inventarisatie is gemaakt , wat is hiervan de reden?  
 
Antwoord : 
Risico-inventarisatie is een permanent onderdeel van het financiële bewakingsproces in dit project. 
Tijdens Beraad en Advies heeft de portefeuillehouder aangegeven dat onze onafhankelijke 
kostendeskundige en de juridische adviseurs de inschrijving van de aannemer hebben beoordeeld. 
Tijdens dit onderhandelingsproces met aannemer Stout zijn n.a.v. het verzoek van de gemeenteraad 
om het inschrijvingsbedrag meer in de richting te brengen van de berekeningen van onze 
onafhankelijke kostendeskundige alle kostenposten nogmaals beoordeeld. Hierbij is gekeken naar 
alternatieven voor materialen en werkwijzen. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van andere 
heipalen. Naast het beoordelen op alternatieven is ook uitdrukkelijk naar risico’s van tegenvallers 
tijdens de bouwtijd gekeken. Voor het vervolgproces is met het ontwerp-/bouwteam vastgelegd dat 
risicomanagement een vast onderdeel is van de bouwteamvergaderingen.  Er is ook een 
rapportageplicht van wijzigingen en eventuele nieuwe risico-componenten aan de stuurgroep. 
Vanzelfsprekend is er de voorgeschreven CAR verzekering afgesloten voor schades veroorzaakt door 
de (onder)aannemer(s).  
Wij begrijpen dat de raad in haar controlerende taak regelmatig geïnformeerd wil worden over de 
voortgang en dan vooral op de planning, risico’s en financiën. De portefeuillehouder heeft daarom 
op 20 mei 2019 in Beraad en Advies toegezegd vanaf start bouw ieder kwartaal een rapportage te 
geven op deze onderdelen. Het voorstel aan u is om dit in de begeleidingscommissie te doen. 
 
Vraag 3: 
Welke begrotingsruimte (inclusief mogelijke budgettaire maatregelen) reserveert het College 
binnen de post materieel en personeel om potentiele toekomstige verliezen c.q. 
overschrijdingen op te vangen en welke gevolgen heeft dit voor de bedrijfsvoering van de 
gemeente Albrandswaard?  
 
Antwoord: 
Ons uitgangspunt is dat de budgetruimte, die door de raad voor dit project beschikbaar 
wordt gesteld, het leidende kader is. Hierop wordt tijdens het realisatieproces actief 
gestuurd. 
In de tweewekelijkse vergaderingen van het bouwteam zullen systematisch voortgang in 
planning, financiën etc. besproken worden. Bij dreigende overschrijdingen zullen 
alternatieven worden bedacht dan wel bezuinigingsvoorstellen worden besproken. Er is 
binnen het project geen andere begrotingsruimte gereserveerd voor het opvangen van 
tegenvallers dan de reguliere post “onvoorzien”.  In het kader van risicobeheersing is het 
monitoren van de planning belangrijk. Bijvoorbeeld, uitloop in bouwtijd betekent dat het 
tijdelijke contract van de Hofhoek nogmaals verlengd moet worden en dat is een financieel 
risico. Dit betekent dat tegenvallers tijdens het realisatietraject binnen de projectmiddelen 
dienen te worden opgevangen.  
Naast dit principe dat het projectbudget leidend is, geldt de algemeen geldende systematiek 
van de gemeentelijke financiën dat voor onze gemeentelijke bedrijfsrisico’s de algemene 
reserve als vangnet dient. 
 
 
 



Vraag 4: 
In navolging op bovenstaande vragen wordt het college gevraagd om aan te geven op welke wijze de 
risico inventarisatie ertoe leidt dat mogelijke toekomstige verliezen c.q. overschrijdingen nimmer ten 
laste gaan van programma uitgaven voor Albrandswaard, dan wel leiden tot lastenverzwaring voor 
de bewoners van Albrandswaard ?  
 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 3.   
In relatie tot financiële risico’s die zich mogelijk zouden kunnen voordoen hechten wij eraan dat na 
de onderhandelingen met de eigenaar van het kantoorpand aan de Hofhoek en een marktverkenning 
door onze adviseur is gebleken dat al bij de huurvariant met de laagste jaarlasten de 
huisvestingskosten hoger zijn dan het beschikbare budget in de programmabegroting. (budget 
zonder SWA want die blijft in dat geval in het Koetshuis). Het gaat dan om de huurvariant waarbij het 
pand gehuurd wordt zoals het nu bouwkundig is met ten hoogste het vervangen van afgeschreven 
onderdelen als inrichting raadszaal, vloerbedekking en los meubilair.   
 
 
 
Extra informatie n.a.v. discussie in Beraad & Advies. 
Tijdens Beraad en Advies is door diverse fracties aangegeven dat het investeringsbedrag van ruim 
 € 14,5 miljoen hoog is en “wellicht een maatje te groot voor Albrandswaard”.  Ook hebben 
verschillende raadsleden aangegeven er moeite mee te hebben om dit aan inwoners uit te leggen 
omdat de inwoners, die zij gesproken hebben, het idee hebben dat dit hele bedrag nodig is voor 
huisvesting van de gemeente. Dit is echter niet het geval. Het Huis van Albrandswaard biedt 
onderdak aan 5 gebruikers: gemeente, Wijkteam, SWA, kantine sporthal en RTV Albrandswaard. 
Het directe investeringsaandeel gemeente (raad, griffie, college, regieteam, frontoffice) beslaat 50% 
van de genoemde investering. 30% van de investering is nodig voor de huisvesting van Wijkteam, 
SWA, kantine sporthal en RTV Albrandswaard. 20% dient voor de algemene grondaankoop en 
inrichting buitenruimte. Ter illustratie hebben wij een bijlage met verdeling van de investering 
bijgevoegd.  
 
Een ander punt van gesprek was waarom nu eigendom en niet opnieuw huren, zoals vanaf 2003 
gedaan? 
De omstandigheden in 2003 wijken sterk af van de positie waarin Albrandswaard nu verkeert. 
In 2003 was de huisvestingsbehoefte van de gemeente erg onzeker. Tijdelijkheid en flexibiliteit 
waren de oplossing. Het eerste motief was dat in 2003 Albrandswaard net was gestart met de vinex-
taak Portland. Het was toen hoogst onzeker welke gevolgen de sterke groei van onze 
bevolkingsomvang had op de groei van de ambtelijke organisatie en daarmee op onze 
huisvestingsbehoefte. Huur met uitbreidingsopties was destijds een veilige keus.  
Het tweede motief was dat in 2003 de toenmalige Commissaris van de Koningin het bestaansrecht 
van Albrandswaard regelmatig agendeerde. Dit was een dilemma bij het huisvestingsvraagstuk van 
dat moment. Huur was destijds een veilige keus.  
Het derde motief was dat uitbreidingsopties van het toenmalige gemeentehuis aan de Viaductweg te 
duur bleken door de noodzaak van ondergronds parkeren. Bovendien bleek objectief dat sloop en 
verkoop van de locatie financieel aantrekkelijk was. Deze keus gaf tevens een vitale impuls aan de 
Centrumontwikkeling Rhoon door ruimte voor een supermarkt en appartementen. Hierdoor kwam 
de gewenste kettingreactie in het centrumgebied op gang. Gebruik van de huuroptie van het in 2003 
gerealiseerde kantoorpand aan de Hofhoek maakten het verzilveren van deze kansen in die tijd door 
de gemeente onmiddellijk mogelijk. 
De omstandigheden zijn gewijzigd. De huisvestingsbehoefte van de gemeente is stabiel. Het 
bestaansrecht van onze gemeente staat niet ter discussie. In 2015 heeft de gemeenteraad zelfs 
aangegeven zeer veel waarde te hechten aan herkenbaarheid van de gemeente in de gemeenschap 



en aan (maatschappelijke) multifunctionaliteit van haar nieuwe huisvesting. In de 
begeleidingscommissie zijn dit gedurende het hele proces belangrijke uitgangspunten geweest. Een 
andere omstandigheid is dat de lage rentestand van dit moment een investering in eigendom 
aantrekkelijker maakt dan het betalen van huursommen aan een belegger. Bovendien bouwen we 
hierdoor met het gemeenschapsgeld ook vermogen van de gemeenschap op. Bij huur dragen we bij 
aan het vermogen van de belegger. Dat is niet in het belang van de Albrandswaardse gemeenschap.   
 

Vragen fractie CU-SGP n.a.v. B&A Ruimte van 20 mei 2019 (Huis van Albrandswaard). 
 
Vraag 1: 
a. Tijdens het onderhandelingstraject zijn er een aantal ombuigingen c.q. versoberingen 
doorgevoerd.  
In hoeverre wordt komt de witte look van het gebouw overeen met de werkelijkheid? (betonlook -
grijs?)  
b. De “Loopbrug” is versmald van 7 meter naar 5 meter. Welke consequenties heeft dit voor de 
bereikbaarheid? Stallen fietsen? Toegang voor invalidenwagens en mindervaliden? Parkeren 
voertuigen bij speciale gelegenheden? 
 
Antwoord: 
a. De uitstraling van het gebouw is die van ‘betonlook’. 
b. Er kunnen fietsen gestald worden op de loopbrug. De brug is voldoende breed voor 

invalidewagens e.d.. De loopbrug is niet toegankelijk voor auto’s. Voor invaliden met een auto 
zijn er mindervaliden parkeerplaatsen op het straatniveau. Naast deze parkeerplaatsen is een lift 
naar de centrale hal (Front office) . 

 
Vraag 2: 
In hoeverre is het Huis van Albrandswaard voor invaliden en minder validen bereikbaar en 
toegankelijk? Waar kunnen zij parkeren en wat zijn de toegangen c.q. voorzieningen (toiletten en 
liften). Hoeveel invalideparkeerplaatsen worden er gerealiseerd. Zowel bij de loopbrug als op de 
benedenverdieping. 
 
Antwoord: 
Het gebouw is goed toegankelijk voor mindervaliden. Er zijn twee toiletten voor mindervaliden. De 
publieksbalies zijn in hoogte instelbaar en onderrijdbaar.  Hoogteverschillen in het gebouw worden 
overbrugd met liften. Op de loopbrug zijn geen parkeerplaatsen voor mindervalidenauto’s. Op 
straatniveau zijn drie mindervaliden parkeerplaatsen met daarnaast de lift. 
 
Vraag 3: 
In hoeverre is in het plan de complete inrichting meegenomen? Zijn dit stelposten? Uit de 
gepubliceerde foto’s blijkt dat de publieke tribune een soort van “tribune” wordt. In hoeverre is dit 
Arbo technisch c.q. qua comfort wenselijk? In hoeverre is er rekening gehouden met invaliden en 
mindervaliden plaatsen?  
 
Antwoord: 
De losse inrichting is opgenomen in de geheime bijlage 1 bij het raadsvoorstel. Het zijn geen 
stelposten. De hoogte ervan is getoetst aan een voorlopige opgave van werkelijke kosten. De tribune 
is niet bedoeld als werkplek en hoeft niet te voldoen aan ARBO-wetgeving. Door de uitvoering met 
zit- en rugkussens zijn de zitplaatsen comfortabel. Er zijn opstelplaatsmogelijkheden voor invaliden 
en mindervaliden. 
 
Vraag 4: 



Is er een aansluiting tussen de samenvatting kosten en kostenberekening. Graag ontvangen wij 
hiervan een overzicht met daarbij de verschillen. 
 
Antwoord: 
Er is aansluiting tussen de samenvatting en de kostenberekening voor de bouwkosten en kosten 
inrichting terrein. We merken op dat de inrichtingskosten geen onderdeel uitmaken van deze 
kostenberekening. Ze maken wel deel uit van het gevraagde krediet. Details kunnen wij in de 
openbaarheid niet geven omdat de genoemde bijlagen geheim verklaard zijn door de gemeenteraad.  
 
Vraag 5: 
Kunnen er eventueel nog andere organisaties gebruik maken van het pand c.q. ruimten? Zo ja welke 
ruimten? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Als basis maken 5 organisaties van dit pand permanent gebruik. Tijdelijk gebruik door 
anderen van bepaalde ruimtes, zoals de multifunctionele raadszaal/trouwzaal of vergaderruimtes, is 
mogelijk maar hangt af van de aard van de organisatie, gebruiksdoel, beschikbaarheid, veiligheid en 
tijden van gebruik. Ieder verzoek zullen wij uiteraard op zijn merites beoordelen. 
 


