
Memo voor vakcommissie Nieuw Gemeentehuis t.b.v. bijeenkomst op 12 maart 2013 
 
Voor:   Tijdelijke vakcommissie Nieuw Gemeentehuis 
Van:   College 
Vergadering:  12 maart 2013 
Plaats:  De Beeck 
Onderwerp:  Bureauselectie nadere studie huisvesting 
Besluit college: 5 maart 2013 
Portefeuillehouder: H.Hafkamp 
Opsteller:  J.de Boer 
 
Collegebesluit: 
Op 5 maart 2013 heeft het college besloten het bureau Twynstra Gudde de opdracht te 
verlenen voor het uitvoeren van de nadere studie huisvesting. 
 
Voorgeschiedenis: 
Het resultaat van de vergadering van de vakcommissie nieuw gemeentehuis op 12 februari 
2013  was een verzoek aan het college om een second opinion en nadere varianten te laten 
onderzoeken door een te selecteren bureau. 
De basis voor het onderzoek is de door de vakcommissie opgestelde onderzoeksopdracht. 
Voor de selectie van een bureau door het college stelde de vakcommissie een selectiemethode 
vast. 

 
Op 19 februari jl. besloot het college: 

a. De opdracht voor het aanvullende onderzoek over de huisvesting 
van ambtelijke organisatie, bestuur en brandweer, te accepteren 

b. Het procesvoorstel vast te stellen. 
c. De kosten van het onderzoek te dekken uit de post “onvoorzien”. 

 
Bureauselectie: 
De, op 28 februari ontvangen, offertes van vier selecteerde  bureaus en de op 4 maart door 3 
bureaus gehouden presentaties zijn beoordeeld door een ambtelijke selectiecommissie. 
(een bureau had zich voor de presentaties teruggetrokken) 
 
De beoordeling is gebeurd conform de door de vakcommissie goedgekeurde systematiek. 
Het resultaat van deze beoordeling is dat het bureau Twynstra Gudde uit Amersfoort de 
hoogste score heeft behaald. 
Het bureau gaat de opdracht uitvoeren conform de onderzoekopdracht en de hierop 
gebaseerde offerte. 
 
Financiële aspecten: 
Twynstra Gudde biedt het onderzoek aan voor een vaste prijs van € 19.992,- inclusief 
bureaukosten en exclusief btw. 
Voor de kosten van het gevraagde onderzoek zijn geen middelen beschikbaar binnen de 
begroting. 
In overleg met de vakcie. is op 12 februari bepaald dat het bedrag ten laste van de post 
“onvoorzien” zal worden gebracht. 
In feite moet de raad hierover besluiten, maar in verband met de gewenste snelheid wordt dit 
door deze verleende toestemming van de vakcie. in de “tussentijdse rapportage 2013” 
meegenomen. 
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Proces: 
Conform het door de vakcommissie vastgestelde procesvoorstel wordt het volgende tijdschema 
gevolgd:  
 
College: 
23 april:   Resultaten studie in college (eventueel een presentatie door het bureau) 
21+28 mei:   Definitief raadsvoorstel  in college  
 
De vakcie. vergadert in het procesvoorstel  op de volgende momenten: 
12  maart: Vakcie. NG  

• Presentatie bureau Twynstra Gudde 
7 mei: Vakcie. NG: (eventueel een raadsbrede commissie) 

• Presentatie onderzoekresultaten door Twynstra Gudde 
• Inhoudelijke behandeling resultaten (vragen, opmerkingen) 
• Voorbespreken definitief voorstel 

13 juni: Raadsbrede commissie (Vakcie. en andere raadsleden) 
• Bespreken definitief raadsvoorstel ter voorbereiding  op raadsbehandeling 

 
De raad behandelt het definitieve voorstel op 27 juni. 
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