
 

 
 
 
VERSLAG Tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 13 juni 2013 
  
 
Agendapunt 1: Opening          
 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Haring, Bijl (GBB); 
Paping, Meedendorp (VVD); 
Rasch (GL); 
Kindt, Van Huissteden (PvdA);   
Zwart, De Jong (CDA);  
Snijder, Halff (D66) 
 
Voorzitter:  
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hafkamp 
 
 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Agendapunt 2: Vaststellen verslag van 7 mei 2013 
    
 
Opmerkingen 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Agendapunt 3:  Mededelingen vanuit het college 
  
 
Opmerkingen2 
De portefeuillehouder heeft een viertal mededelingen: 

- de portefeuille nieuw gemeentehuis wordt overgedragen aan wethouder Hietbrink.  
De onderbouwing hiervoor is dat het de wens van de raad was dat het geen politiek 
item zou worden, in het politieke krachtenveld dat nu is ontstaan en het signaal van 
enkele raadsleden neemt de portefeuillehouder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
De taak van de burgemeester ligt meer op het verbindende vlak. 

- Na het reces volgt een collegevoorstel in samenspraak met de regionale brandweer 
over de brandweerkazerne. 

- De te nemen noodoplossingen voor JL4 worden geïnventariseerd, de commissie wordt 
op de hoogte gebracht, portefeuillehouder (vastgoed) is wethouder Roem. 

- Er hebben zich 2 bedrijven gemeld om het nieuwe gemeentehuis te bouwen. 
 
 
 
Agendapunt 4:  Afronden onderzoeksopdracht Twynstra Gudde  
 
Opmerkingen2 
De commissie geeft aan dat de onderzoeksopdracht inzake de second opinion afgerond kan 



worden en dat het niet zinvol is het onderzoeksrapport nog verder te bespreken gezien de 
veranderende inzichten. Geen der scenario’s wordt nog nader uitgewerkt. GBB geeft aan dat 
de 7 schriftelijke gestelde vragen niet zijn beantwoord maar gezien het proces is het niet zinvol 
hierop in te gaan. 
 
 
 
 
Agendapunt 5:  Visie/denkrichting fracties over de toekomstige huisvesting  
 
Opmerkingen2 
GL: is getriggerd door de opmerking van Twynstra Gudde over het missen van een visie op de 
toekomst om de juiste keuze te maken. Er staan grote veranderingen op stapel en om met 
elkaar een visie te ontwikkelen wordt een motie aangekondigd. Gevraagd wordt op korte 
termijn een visie te ontwikkelen met daarin opgenomen: mogelijkheden samenwerking regio,  
dienstverlening burger, denkend aan dichtbij en digitaal (in de kernen fysiek dichtbij). De motie 
wordt door alle fracties ondertekend en wordt de eerstvolgende raadsvergadering (20 juni 
vreemd aan de orde van de vergadering ingediend). 
 
PvdA: 
Blikken terug op de afgelopen periode waarin het proces zorgvuldig en goed doorlopen is. Het 
proces is vroegtijdig gestruikeld vanwege de teleurstelling dat de goedkopere varianten 
financieel hoger zijn uitgevallen dan was gedacht en gehoopt. De manier waarop de stekker uit 
het traject is getrokken verdient geen schoonheidsprijs.  
Zijn niet voor een grotere fusiegemeente, wel voorstander om voor 3 decentralisaties 
(uitvoering) samenwerking te zoeken. Er zal altijd een gebouw nodig zijn om bestuur en wat 
voor organisatie dan ook te huisvesten. 
JL4: goede plek voor huisvesting. 
Vergaderlocatie: optie ‘t oude Raethuys.  
Brandweerkazerne: nieuwbouw Elkshove. 
 
GBB:  
Betreuren dat de visie op het gemeentehuis niet door de andere fracties vooraf is ingediend. 
Ten aanzien van het nieuwe werken en daarvoor benodigde gemeentehuis: de benodigde 
hoeveelheid aan werkplekken is eigenlijk maar een kwart van de benodigde vloeroppervlakte 
van een gemeentehuis. Daarop bezuinigen levert niet veel op.  
Verwachten niet veel van de resultaten van de uitkomsten van de motie omdat de toekomst 
nog te vaag is.  
JL4: past als een jas, investering van maximaal 5 miljoen voor 10 jaar.  
Vergaderlocatie: kan elders. De Beeck niet hele goede oplossing, ‘t oude Raethuys prima, 
circuleren kernen geen goed idee. Vergaderen in ruïne kerk is al eens over gesproken. 
Huur kantoorpand: niet perse uitsluiten, met restricties (buiten ring Alkmaar).  
Terrein Elkshove: komt vrij, opbrengst 750.000 euro niet realistisch gezien omvang perceel.  
 
VVD: 
enorme kosten wanneer verder was gegaan met nieuwbouw Elkshove. Hebben gewezen op de 
ontwikkelingen in de gemeente Molenwaard, waar geen gemeentehuis is, gaan naar burgers 
thuis.  
JL4: noodzakelijke maatregelen nemen (met restricties kosten). 
Verbouw JL4 uit laten voeren door lokale/regionale aannemers.  
Vergaderlocatie: voorkeur dicht bij burger (in kernen), indien niet realistisch dan realiseren in 
JL4. 
Brandweerkazerne: zo snel mogelijk knopen over doorhakken. 
 
D66: 
Voorkeur heeft huren, niet te rigide aan grenzen vasthouden. Samenwerking Heiloo, Castricum 
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ambtelijke fusie dan plaats je ambtenaren bij elkaar die elkaar versterken. Optimale flexibiliteit 
nastreven waarbij je goed en snel op nieuwe ontwikkelingen kunt inspelen.  
JL4: wachten kosten opknappen JL4 af. 
Vergaderlocatie: mogelijkheid kernen dan wel consequenties De Beeck inzichtelijk maken.  
Brandweerkazerne: genomen besluit 2010 volgen.  
 
CDA:  
JL4: verbeterpunten RI&E voor JL4 uitvoeren, sober en doelmatig. Huur ander kantoorpand 
bespreekbaar maar eerst verkoop JL4, geen lastenverzwaring.  
Vergaderlocatie: in De Beeck blijven, leidt anders tot lastenverzwaring.  
Brandweerkazerne: voorkeurslocatie Elkshove, benieuwd naar reactie regionale brandweer.  
Terrein Elkshove: in ontwikkeling brengen (woningbouwlocatie), sloop oude gemeentehuis. 
 
 
Agendapunt 6:  Bespreken communicatietraject  
 
Opmerkingen2 
Het college stelt na de raadsvergadering (aannemen van de motie) een persbericht op waarin  
de stand van zaken wordt uiteengezet en hoe verder wordt gegaan met de toekomstige 
huisvesting. 
 
 
Agendapunt 7:  Afronden ingestelde vakcommissie onderzoek nieuw gemeentehuis
  
 
Opmerkingen2 
Voorzitter geeft aan dat de vakcommissie de opdracht “het onderzoeken van een nieuw 
multifunctioneel gemeentehuis op locatie Elkshove” heeft uitgevoerd. Formeel (raadsbesluit) 
dient dit te worden afgerond. Voorgesteld wordt (commissiebreed, met uitzondering van CDA) 
om de vakcommissie in stand te houden en indien nodig besluitvorming voor te bereiden. 
 
 
 
 
Bergen, 18 juni 2013 
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