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ONDERWERP 
Huisvesting gemeente. 
 
GEADVISEERDE BESLISSING 
1. Het college opdracht te geven om voor de locaties Hofhoek 5 en sporthal Rhoon een ruimtelijk en 

functioneel programma van eisen op te stellen dat past binnen de financiële kaders; 
2. Het financiële kader voor huisvesting (vanaf 2019) van bestuur, griffie, regieteam en publieksbalie 

vast te stellen op € 330.000,-- per jaar (kapitaallasten/servicekosten); 
3. Deze kosten te dekken uit de bijdrage in de bedrijfsvoeringkosten van Albrandswaard aan de 

BAR-organisatie; 
4. Voor het opstellen van dit programma van eisen een voorbereidingskrediet te voteren van 

€ 50.000,-- en dit voor te schieten ten laste van de Algemene Reserve; 
5. Het programma van eisen uiterlijk in het 3e kwartaal 2016 ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
 
 
INLEIDING 
Context 
In 2002 is in Albrandswaard gekozen voor een huurconstructie (Hofhoek 5) in plaats van realiseren 
van nieuwbouw voor de eigen organisatie. De keus voor de huurvariant lag destijds voor de hand 
vanwege de volgende onzekerheden: 
 Gevolgen van de groei van de gemeente door de Vinex-taakstelling; 
 Landelijke discussie over gemeentegrootten; 
 Gevolgen van samenwerkingsconcepten. 
 
Inmiddels zijn we ruim 10 jaar verder en is er sprake van een samenwerking met Barendrecht en 
Ridderkerk (BAR-organisatie), een ver doorgevoerd concept van tijd- en plaats onafhankelijk werken, 
een opgelegde beperking van de huisvestingslasten voor de komende jaren en last but not least het 
aflopende huurcontract van het pand Hofhoek 5 in 2018. Vanaf 2003 huurt de gemeente 
Albrandswaard twee verdiepingen van de Hofhoek 5. In 2007 is daarbij gekomen de publieksbalie 
grenzend aan de parkeerplaats.  
 
In 2015 heeft de raad op advies van de begeleidingscommissie besloten twee concepten voor 
huisvesting nader te verkennen en voor een aantal potentiële locaties een QuickScan te laten 
uitvoeren. De QuickScan is besproken in de begeleidingscommissie van 26 januari 2016. De afspraak 
is gemaakt dat twee locaties uit het concept “gecombineerd” nader onderzocht worden en de 
gemeenteraad uiterlijk voor het zomerreces van 2016 een keuze voor een locatie voorgelegd krijgt 
(RIB 1057068). Het concept “gecombineerd” houdt in dat bestuur, griffie en regieteam op één locatie 
gehuisvest zijn met de mogelijkheid van combinatie van andere functies met een maatschappelijke 
meerwaarde. 
 
BEOOGD EFFECT 
Effectieve huisvesting realiseren voor het bestuur van Albrandswaard, griffie, regieteam en 
publieksbalie.  



 
ARGUMENTEN 

1.1 Dit zijn de twee locaties die reëel blijken vanuit het voorkeursconcept.  
Tijdens de presentatie van de begeleidingscommissie van de raad bleek unaniem de wens om binnen 
het eerder gekozen concept “gecombineerd” de locaties Hofhoek 5 en sporthal Rhoon ruimtelijk en 
inhoudelijk in een programma van eisen uit te werken.  
 

1.2 Deze locaties scoren het beste op de vastgestelde criteria. 
Uit de eerder vastgestelde beoordelingscriteria zijn drie meest onderscheidende criteria vastgesteld 
namelijk: 
 Financiële haalbaarheid; 
 Flexibiliteit en kansen voor toekomstige ontwikkelingen; 
 Maatschappelijke meerwaarde en multifunctioneel gebruik. 
 
Op basis van de toetsing aan deze drie criteria concludeert de begeleidingscommissie dat de locaties 
Hofhoek 5 en sporthal Rhoon in het totaal gezien het beste “scoren” op deze drie criteria. Zowel de 
begeleidingscommissie als de externe adviseur zijn van mening dat van de twee overgebleven 
locaties de locatie sporthal Rhoon de meeste kans biedt op realisatie van maatschappelijke 
meerwaarde. 
 

3.1  Huisvestingskosten zijn ondergebracht in de BAR-organisatie. 
Sinds 2014 maken huisvestingskosten onderdeel uit van de bedrijfsvoering en zijn opgenomen in de 
begroting van de BAR-organisatie. Bij de start van de BAR-organisatie zijn afspraken gemaakt over 
het terugdringen van de huisvestingskosten van de totale organisatie zodra het huurcontract van het 
pand Hofhoek 5 afloopt. Voor huisvesting van bestuur, griffie, regieteam en publieksbalie is een 
budget beschikbaar van € 330.000,--.  
 
KANTTEKENINGEN 

1.1  Locatie sporthal Rhoon lijkt in potentie meer kansen te bieden voor realiseren 
maatschappelijke meerwaarde.  

Het college neemt in dit voorstel het advies van de begeleidingscommissie over en werkt de twee 
realistische locaties verder uit. Locatie sporthal Rhoon biedt meer kansen voor het realiseren van 
maatschappelijke meerwaarde. Gesprekken met potentiele mede investeerders en uitwerking van hun 
wensen in een ruimtelijk en functioneel programma moeten dit uitwijzen. 
Op basis van de huidige lage rentestand zijn de kosten voor een ontwikkeling op deze locatie fors 
lager bij ontwikkeling door de gemeente (en partners) zelf. 
 
FINANCIËN 
Voor het opstellen van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen ter voorbereiding op de 
definitieve locatiekeuze door de gemeenteraad is een voorbereidingskrediet van € 50.000,-- 
noodzakelijk. Voorgesteld wordt om gelet op de continuïteit in het proces en de korte 
voorbereidingstijd (besluitvorming gepland in 3e kwartaal 2016) in afwijking van het 
aanbestedingsbeleid af te zien van meerdere offertes en voor deze fase te kiezen voor de externe 
adviseur die op dit moment het college adviseert.  
 



 
De kosten voor huisvesting van bestuur en ambtelijke organisatie zijn sinds 2014 opgenomen in de 
BAR begroting. Ook zijn er afspraken gemaakt over het reduceren van de kosten voor huisvesting in 
verband met het aflopen van het huurcontract van het pand Hofhoek 5. Per saldo betekent dit vanaf 
2019 het volgende: 
 
Bijdrage aan BAR-organisatie voor huisvesting: € 900.000,-- 
Taakstelling: -  300.000,-- 
Reeds gerealiseerde ruimte in begroting Albrandswaard 
ten laste van BAR-begroting: -  270.000,-- 
 ----------------- 
Beschikbaar voor huisvesting: € 330.000,-- 
 
Dit bedrag is voor huisvesting van bestuur, griffie, regieteam en publieksbalie. 
 
 
UITVOERING 
Na besluitvorming door gemeenteraad inhoudelijk en functioneel programma van eisen opstellen voor 
locaties Hofhoek 5 en sporthal Rhoon. Definitieve besluitvorming door de raad in het 3e kwartaal 2016. 
 
BIJLAGEN 
1. Verslag van begeleidingscie. (1093031)  
2. Raadsbesluit (1092750) 
3. RIB (1057068)  
 
 
Poortugaal, 17 mei 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


