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Openbaar

Onderwerp
Procesvoorstel huisvesting gemeentehuis
Geadviseerde beslissing raad

1.
2.

Akkoord te gaan met procesvoorstel huisvesting Gemeente;
In te stemmen met de vorming van een begeleidingscommissie.

Inleiding

De primaire aanleiding voor het speerpunt “Gemeentehuis” in het collegeprogramma is
aflopen van het contract voor het pand aan de Hofhoek 5 afloopt in 2018 en dat tijdig
vervangende huisvesting beschikbaar moet zijn. Vervangende huisvesting waarvan de
structurele kosten fors lager worden gelet op de ingeboekte besparingen in de (BAR)
begroting.
Nieuwe huisvesting voor de gemeente betekent kansen. Ons college gaat daarom graag het
gesprek aan met uw raad over de beelden die er leven, de behoefte die uw raad heeft als
gebruiker, de kansen die u ziet en last but not least hoe uw raad de eigen rol en die van onze
inwoners ziet in het besluitvormingstraject.
Ons college heeft beloofd om nog in 2014 samen met de gemeenteraad een procesvoorstel
op te stellen. Met deze informatienota lost het college deze belofte in.
Beoogd effect

Een zo groot mogelijk draagvlak voor het eindresultaat van het proces dat moet leiden tot
huisvesting voor de gemeente ook na 2018.
Relatie met beleidskaders
n.v.t.
Argumenten

1.1

Draagvlak is belangrijk.
Met een akkoord op de voorgestelde aanpak wordt een zo groot mogelijk draagvlak
bereikt voor het eindresultaat;
2.1 Gemeenteraad is het besluitvormingsorgaan.
De raad is het hoogste orgaan in de gemeente en heeft het budgetrecht. Daarnaast is
het voor het college belangrijk om te weten hoe de raad aankijkt tegen zijn rol in het
besluitvormingsproces. Het college adviseert om een begeleidingscommissie vanuit de
raad een belangrijke rol te geven in het proces.
Overleg gevoerd met
n.v.t.

Kanttekeningen
Geen
Uitvoering/vervolgstappen

Nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het proces wordt een voorstel voor uw raad
opgesteld waarin de rol van de begeleidingscommissie in het besluitvormingsproces wordt
vormgegeven. Ook zal een voorbereidingskrediet worden gevraagd.
Evaluatie/monitoring
n.v.t.
Financiën

De omvang van de beschikbare financiële middelen zijn in de begroting opgenomen en
hangen nauw samen met de afspraken die gemaakt zijn met de BAR-organisatie. Mocht uw
raad akkoord gaan met het procesvoorstel dan zal het college op korte termijn een voorstel
aan uw raad doen om een voorbereidingskrediet te voteren. De hoogte daarvan hangt onder
andere samen met de mate van participatie van de samenleving bij dit proces.
Juridische zaken
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.
Bijlagen/ter inzage liggende stukken
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