
 

 
 
 
VERSLAG Tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 12 februari 2013 
  
 
Agendapunt 1: Opening          
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring (GBB); 
Paping, Smit (VVD); 
Edelschaap (GL); 
Kindt, Van Huissteden (PvdA);   
Ooijevaar, De Jong (CDA);  
Snijder, Halff (D66) 
 
Voorzitter:  
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Agendapunt 2: Vaststellen verslag van 6 december 2012 
 
Opmerkingen 

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende toevoegingen: 
onder opmerkingen CDA: 
BBN JL4: uitgaande van het opgestelde PvE zijn de berekeningen reëel.  
Duurzaamheid (budget vervalt) moet niet leidend zijn, exploitatielasten wel 
 
N.a.v.: of er al een begin is gemaakt met het oplossen van de problemen van organisatorische 
aard v.w.b. de RI&E problemen. De portefeuillehouder zal dit onder de aandacht brengen. 
 
Agendapunt 3: a. Vaststellen onderzoeksopdracht 
     b. Procedure en criteria bureaukeuze 
  
 
Opmerkingen2 
Na toevoeging van de volgende punten aan de opdrachtformulering stemt de commissie 
unaniem in met de opdrachtformulering: 
 
Toevoegen varianten 3a en 3b de opmerking: 

- behalve inzichtelijk maken van deze varianten ook doorrekenen op 40 jaar. 
 
Algemene uitgangspunten: 

- Sale en leaseback mogelijkheden ook te bezien bij alle varianten. Ook de gewone 
financieringsvarianten zoals uitgerekend bij de bestaande scenario’s en de scenario’s 
die nu uitgerekend gaan worden. 

- Wensen van de OR honoreren en waarderen 
 Het gaat hierbij om volstrekt normale arbotechnische zaken licht portefeuillehouder toe.  
 



Algemene aspecten: 
- e. tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie of gefaseerd renoveren. Beide opties inzichtelijk 

maken. 
 
Om de uitgesproken intentie voor het nemen van een besluit in juni waar te kunnen maken 
wordt het belang van het volgen van de planning besproken.  
 
De planning is als volgt: 

- 13/2 versturen aangepaste opdrachtformulering naar bureau’s; 
- 12/3 presentatie van het gekozen bureau en mogelijkheden tot het stellen van vragen; 
- 7/5 resultaten uitgevoerde onderzoek presenteren; 
- 13/6 raadsbrede commissie waarin het definitieve raadsvoorstel wordt besproken; 
- 27/6 besluitvorming in Raad 

 
Punt 3b:  
De commissie kan zich unaniem vinden in de opzet van de bureaukeuze. 
 
 
 
Agendapunt 4: Mededelingen portefeuillehouder, mw. Hafkamp  
 

Opmerkingen2 
Communicatie: in het presidium is afgesproken dat mw. De Ruiter en mw. Paping samen met 
de portefeuillehouder zorgen voor een neutraal artikel op de gemeentepagina. Doel hiervan om 
de inwoners te informeren over het proces: wat speelt er, wat is er tot dusver gedaan en de 
fase waarin we nu zitten. De bedoeling is dat dit over 2 weken gereed is. Over verdere inzet 
van communicatiemiddelen volgt nog een bespreking.  
 
Financiën: gezien de strakke planning vraagt de portefeuillehouder - waarbij uitgegaan wordt 
van een schatting dat de kosten onder € 25.000 blijven - het mandaat van de commissie om 
met het onderzoek aan de slag te kunnen gaan. Deze kosten zullen geboekt worden op de 
post onvoorzien. De commissie stemt hiermee in. 
 
Brandweerkazerne: portefeuillehouder vraagt aandacht voor de bouw van de 
brandweerkazerne, het besluit hiervoor moet in juni genomen worden. Per 1 januari 2015 moet 
de brandweer over naar een nieuwe kazerne. Dit hangt nauw samen met de planning van Mooi 
Bergen. Het zou heel vervelend zijn als er toch een tijdelijke huisvesting voor de brandweer 
geregeld zou moeten worden. 
 
RI&E: het binnenklimaat is nog steeds een punt van zorg. De RI&E geeft geen duidelijke 
oorzaak van de hoge klachten. Er volgt een aanvullend onderzoek, waarin ook de 
luchtkwantiteit wordt onderzocht. Resultaten worden rond 12 maart verwacht.  
De commissie wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het doel is een waardevrij oordeel 
beschikbaar te hebben. De resultaten van de onderzoeken worden ook aan de bureau’s 
gegeven. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 13 februari 2013 
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