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Voorzitter,  

Vandaag ligt ter tafel de keuze uit vier scenario’s voor voorontwerpen van de 
huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Die vier scenario’s zijn intussen ruim 
bekend gemaakt en ze zijn al volop publiekelijk becommentarieerd. Dat is prima 
natuurlijk. Want het gaat om een belangrijk besluit. We nemen niet iedere maand 
een investeringsbeslissing van de omvang die nu wordt gevraagd. Ook onze fractie 
heeft meermalen beeldvormend en opiniërend over de voorstellen gesproken. En 
eerlijk gezegd voorzitter, we zijn er nog niet uit.  

Om echt een verantwoorde keuze te kunnen maken, hebben we behoefte aan de 
uitwerking van de twee varianten die zijn beschreven in het amendement dat we  
indienen samen met VVD, SP en NEZ. Het gaat om een alles-onder-één-dak variant 
en om een sobere variant op scenario 4 - sloop gevolgd door nieuwbouw. Ik zal 
toelichten waarom we deze varianten willen.  

In september vorig jaar hebben we als Raad de keuze gemaakt voor centrale 
huisvesting van de gemeentelijke organisatie op deze locatie hier aan het 
Raadhuisplein. Namens de fractie van D66 heb ik toen in het debat gezegd : laten 
we er nu eens vanuit gaan dat we ten minste een oplossing zoeken voor een 
overzienbare termijn van zeg 10 jaar, zo duurzaam, zo flexibel en zo 
toekomstbestendig mogelijk. 

De eerste oplossing is dan toch gewoon een eenvoudige opknapbeurt van het 
huidige gebouw, een basisvariant dus op de gepresenteerde renovatiescenario’s. 
Die zit nu niet bij de vier gepresenteerde scenario’s. Kenmerken daarvan zijn:  

• De hele organisatie komt onder één dak; 
• We realiseren zoveel mogelijk flexibele, persoonsongebonden werkplekken;  
• Het nu geschatte tekort aan werkplekken gaan we zo creatief mogelijk 

oplossen; 
• Bouwkundig alleen opknappen en veranderen wat strikt noodzakelijk is; 
• Deze oplossing hoeft niet langer mee dan 10 – 15 jaar.   



De tweede variant die we graag nog uitgewerkt zien, borduurt voort op het 
gepresenteerde scenario 4. Ons motief om ook daarom nog te vragen, is ingegeven 
door veel reacties die we hebben gehoord, zowel van binnen als van buiten de kring 
van D66. Als je mensen vertelde dat er een voorkeurscenario lag om dit gebouw te 
slopen en nieuwbouw te plegen, dan hebben we allemaal de reactie ontmoet van: 
kan dat echt niet anders? en ook: moet dat dan echt 11,5 miljoen euro gaan kosten? 
Die reacties begrijpen we wel, ook al hoort daar het verhaal bij van de jaarlijkse 
huisvestingslasten die nauwelijks zouden stijgen.  

Onze fractie is er niet van overtuigd dat scenario 4 niet toch nog soberder kan, 
zonder de uitgangspunten teveel geweld aan te doen. We vinden het daarom nodig 
om eerst ook nog een goedkopere variant op scenario 4 te onderzoeken. 
Kenmerken daarvan zijn:  

• Versterken van de maatschappelijke meerwaarde door de publieke ruimten 
maximaal geschikt te maken als ontmoetingsplaats van inwoners, voor 
bijvoorbeeld culturele tentoonstellingen, muziek- en theatervoorstellingen, als 
vergaderplek voor maatschappelijke organisaties;   

• Het nieuwe “huis van de dorpen” moet maximaal ruimte bieden aan 
ketenpartners en andere aanverwante organisaties die in de kosten kunnen 
bijdragen;    

• Bouwkundig moet nog eens scherp worden gekeken naar bijvoorbeeld 
materiaalkeuze, het multifunctionele ruimtegebruik en de hoeveelheid 
vierkante meters, maar wèl met het hoogst mogelijke niveau van 
duurzaamheid!  

Als we in het najaar dan ook de resultaten van dit nadere onderzoek van de beide 
varianten beschikbaar hebben, zal onze fractie haar voorkeur bepalen. Er is dan dus 
keus uit zes mogelijkheden. Dat moet lukken. We sluiten nu geen van de scenario’s 
die er liggen uit. Maar het is ons al wel duidelijk dat de scenario’s die in liggen 
tussen de beide varianten waar we nu om vragen, relatief veel kosten en niet 
opleveren wat onze fractie zou willen. Dus je zou mogen zeggen dat voor onze 
fractie het onwaarschijnlijk is dat onze keuze valt op één van de gepresenteerde 
scenario’s 1, 2 en 3.  

Maar, voorzitter, onze definitieve keuze zal uiteindelijk afhangen van de afweging 
tussen de combinatie van 1) de jaarlijkse huisvestingslasten en 2) de vraag in 
hoeverre het scenario of de variant de komende jaren tegemoetkomt aan onze 
wensen voor een ‘huis van de dorpen’ met optimale maatschappelijke meerwaarde. 
Want laten we niet uit het oog verliezen waar het in deze majeure besluitvorming 
uiteindelijk over gaat: een huis realiseren dat het functioneren van bestuur en 
medewerkers aanzienlijk gaat verbeteren, ten bate van inwoners en ondernemers in 
onze hele gemeente.  


