
 

 
 
 
VERSLAG Tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 12 maart 2013 
  
 
Agendapunt 1: Opening          
 
De heer Vermeiden spreekt namens Burger Belang Bergen in en vraagt de commissieleden 
gezien het economisch zwaar weer waar we in verkeren goed en verstandig na te denken over 
de nieuwe huisvesting en geeft aan dat zij tegen het bouwen van een nieuw gemeentehuis zijn. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Bijl (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Rasch (GL); 
Kindt, Van Huissteden (PvdA);   
Zwart, Ooijevaar (CDA);  
De Ruiter, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Agendapunt 2: Vaststellen verslag van 12 februari 2013 
 
Opmerkingen 

Het verslag wordt vastgesteld met de volgende aanvulling van de VVD: 
ter sprake is gekomen dat Elkshove wordt gesloopt en dat behalve de VVD andere fracties hier 
geen bezwaar tegen hebben.  
 
 
Agendapunt 3: Presentatie bureau en gelegenheid tot het stellen van vragen 
  
 
Opmerkingen2 
Bureau Twynstra Gudde, de heren Schӧnau en Dullaart zichzelf voor en geven een presentatie 
over de huisvesting gemeente Bergen. 
 
Het doel van deze avond is het voorstellen van het bureau dat de onderzoeksopdracht gaat 
uitvoeren en de vakcommissie gemeentehuis inzicht te geven in de wijze waarop het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
GBB geeft aan dat het onjuist is dat de raad heeft besloten dat de brandweer naar de locatie 
Elkshove gaat en verwijst naar het besluit van 12 mei 2011, waarin staat “Elkshove aan te 
wijzen als de meest geschikte locatie”.  
PvdA geeft aan dat zij ervan uit gaan dat de nieuwe locatie Elkshove is en dat dit ook zo is 
aangegeven richting vrijwilligers. 
 



De commissie is aangenaam verrast door de presentatie en stelt een aantal verhelderende 
vragen over de presentatie. 
 
Inhoudelijke vragen opdrachtformulering: 
 
GBB: vraagt om bij de scenario’s 3a en 3b ook te kijken naar hoe de kosten zich verhouden 
(investeringen) ten aanzien van 10 jaar. Met andere woorden bij plegen van nieuwbouw en 
over 10 jaar volgt een fusie dan staat er een kolos van een gebouw dat in een keer 
afgewaardeerd moet worden, dat geldt ook voor opknappen van JL4. Vraagt om deze zaken 
door te rekenen om een juiste afweging te kunnen maken. 
De heer Dullaart: balanceren tussen de diepte in gaan en op hoofdlijnen ingaan. Proberen een 
beoordeling te maken op marktomstandigheden, wat zijn de mogelijkheden om een pand weer 
op de markt te brengen, maar niet te veel de diepte in.  
 
CDA: ziet een terugtrekkende beweging in de markt ten aanzien van het nieuwe werken. Heel 
veel artikelen gezien waar vraagtekens gezet worden bij het onverstoord doorzetten van het 
idee het nieuwe werken. Graag wat over zeggen in het rapport.  
De heer Dullaart: advies over het nieuwe werken past niet in de opdracht. Er zullen hoogstens 
uitspraken gedaan worden over de gebouw aspecten. 
 
CDA: Er volgt een toelichting op hoe de 2 low budgetvarianten gewogen gaan worden. Gestart 
wordt met een financiële insteek, waarbij binnen de financiële kaders en het PvE gekeken 
wordt wat te realiseren is. In deze afwaardering zal een aantal zaken voorkomen die in het PvE 
niet te realiseren is (denk aan duurzaamheid) en zullen concessies gedaan moeten worden. 
Twynstra Gudde zal aangeven wat globaal te realiseren is voor duurzaamheid, kantoorkwaliteit 
en klimaatomstandigheden. Voor het beoordelen hoe ver iets uitgekleed kan worden, wordt 
een methodiek gebruikt van een minimaal acceptatieniveau (voor arbo, dienstverlening en 
gebouwinvestering). Bij het kiezen van criteria en het aangeven van weging wordt een 
expertoordeel gegeven.  
 
Voor het vergelijkbaar maken van de varianten kiest Twynstra Gudde ervoor om de varianten 
op basis van de jaarlasten vergelijkbaar te maken. 
 
De Intergemeentelijke samenwerking komt ter sprake, deze is heel actueel, vaak ter 
voorkoming van een fusie. Hoe scoren de varianten op het kunnen accommoderen op groei of 
krimp.  
 
De portefeuillehouder vraagt het woord voor de communicatie. Het traject dat met de dames 
De Ruiter en Paping en de portefeuillehouder is afgesproken over het informeren van de 
inwoners over het traject nieuw gemeentehuis willen zij graag continueren. Als extra informatie 
naar de samenleving is in het college afgesproken dat er nieuwsbrieven huis aan huis 
verspreid gaan worden. De 1e zal op korte termijn verschijnen.  
GBB kan zich hier gezien de kosten niet in vinden en vindt dat de krant het medium is om dit 
soort zaken over te brengen. GroenLinks benadrukt het belang van de eerder gedane 
toezegging over het communicatieplan.  
De overige fracties kunnen zich vinden in de nieuwsbrief. Het communicatievoorstel volgt in de 
volgende vakcommissie gemeentehuis van 7 mei 2013. 
 
 
 
 
Bergen, 18 maart 2013 
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