
 

 
 
 
VERSLAG Tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 10 september 2013 
  
 
Agendapunt 1: Opening          
 
Verslaglegging van de samen met de vakcommissie Regionale Samenwerking besproken 
Startnotitie Samenwerking in de Duinstreek  bij die commissie. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Bijl (GBB); 
Paping, Houtenbos (VVD); 
Rasch, Meereboer (GL); 
Kindt, Van Huissteden (PvdA);   
Ooijevaar (CDA);  
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Roem 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Agendapunt 2: Voorstel betreft het vaststellen van het projectplan "Huisvesting JL4" 
(inclusief het deelproject "Herinrichten publiekshal) en de bijbehorende 
begrotingswijziging 
 
Voorgenomen besluit 
De raad besluit: 
1. het projectplan "Huisvesting JL4" inclusief het deelproject "Herinrichten publiekshal" 

vast te stellen en het benodigde budget beschikbaar te stellen; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 26-09-2013  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissie geeft complimenten voor de stukken. 
 
Opmerkingen/vragen fracties: 
VVD: voorstander om voorstellen voor installatietechnische maatregelen en voorzieningen in 
het stuk te richten op 5 jaar i.p.v. 2 tot 5 jaar. 
Duurzaamheid: voorrang willen geven aan dakisolatie en energiebesparende verlichting i.p.v. 
warmte terugwinning. 
 
D66: 
Is benieuwd welke concrete stappen zijn ondernomen om de suggestie van D66 over verkopen 
JL4 en terug te huren. 
 



GBB: vinden uitgangspunt voor technische maatregelen en voorzieningen periode 2 tot 5 jaar 
te kort dit moet zeker 5 tot 10 jaar worden.  
Financieel overzicht: zien loonkosten ambtenaren graag terug evenals verschillende honoraria. 
Het nieuwe werken wordt nu losgelaten, gedeelte van het gebouw (waar afdelingen bij elkaar 
zitten) daarop aanpassen. 
Aandacht vragen voor parkeerterrein (half verhard), iets aan laten doen. 
 
GL: 
Pleiten voor langere horizon is GL niet voor. Er is gekozen voor een korte horizon met een 
minimale investering om die zaken te doen waardoor we aan de wettelijke eisen van de RI&E 
voldoen. Is voorstander te wachten met het uitvoeren van extra zaken.  
 
PvdA:  
In investeringsoverzicht staat afschrijvingstermijn van ongeveer 10 tot 20 jaar. Wat staat er nu 
niet op maar moet over 5 jaar gebeuren om te kunnen continueren werken JL4. 
 
Portefeuillehouder geeft aan dat de motie het uitgangspunt is om het vooral sober en doelmatig 
uit te voeren. Dit uit zich in verschillende aspecten (energieniveau, zo nog een aantal facetten 
waarin dit uitgangspunt is ingevuld).  
De afschrijvingstermijnen i.r.t. de economisch- en technische levensduur van de investeringen 
worden besproken.  
De periode 2 tot 5 jaar staat verwoord in de motie, de meeste investeringen hebben langere 
afschrijvingstermijnen. Geadviseerd is in het projectplan de gewone gebruikelijke afschrijvingen 
bij de gemeente te hanteren.  
 
GBB is voornemens een amendement in te dienen op het nieuwe werken, PvdA gaat mee met 
keuze voor B-stuk. 
 
De commissie adviseert een B-stuk. 
 
 
 
 
 
 
Bergen, 17 september 2013 
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