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Agendapunt : 08. 
Voorstelnummer : 04-024 
Raadsvergadering : 14 april 2011 
Naam opsteller : P.M.P. Bosch-van Opzeeland 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouders :  
 
Onderwerp:  De opdracht verlenen aan de tijdelijke vakcommissie nieuw gemeentehuis voor het 
adviseren over de uitkomsten van de vervolgfase voor het realiseren van een nieuw 
multifunctioneel gemeentehuis op de locatie Elkshove in Bergen. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. De tijdelijke vakcommissie nieuw gemeentehuis de opdracht te verlenen 

voor het adviseren over de uitkomsten van de vervolgfase voor het 
realiseren van een nieuw multifunctioneel gemeentehuis op de locatie 
Elkshove in Bergen.   

2. In te stemmen met de planning voor de advisering.  
 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 16 februari 2010 heeft de raad het college opdracht gegeven voor het voorbereiden van 
een onderzoek naar mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel 
gemeentehuis op de locatie Elkshove in Bergen. Eveneens is er een tijdelijke vakcommissie 
nieuw gemeentehuis ingesteld die bij de voorbereiding van het onderzoek wordt betrokken. 
Op 28 september 2010 heeft de raad besloten het bureau DAAD opdracht te verlenen voor 
het uitvoeren van onderzoeken naar de bouwmogelijkheden van een gemeentehuis op de 
locatie Elkshove, de bruikbaarheid van het bestaande gebouw Elkshove en de 
combinatiemogelijkheden met een brandweerkazerne. Hiervoor is € 25.000,- beschikbaar 
gesteld. De haalbaarheidsstudie van bureau DAAD is opgebouwd in 3 stappen, de 1e stap, 
de locatie en gebouw, de 2e stap maken van 4 scenario’s, 3e

 
In de tijdelijke vakcommissie gemeentehuis van 15 februari is afgesproken dat het college 
aan de raad (van 14 april) de uitkomsten van het onderzoek (scenario’s) en het uitvoeren 
van de vervolgfase voorlegt. Hierin zullen de scenario’s worden doorgerekend en voorzien 
worden van een eindadvies.  
Aan de raad wordt voorgelegd de vakcommissie gemeentehuis de opdracht te verlenen 
hierover de raad te adviseren. Op 1 juni wordt in de tijdelijke vakcommissie gemeentehuis 
de rapportage met uitkomsten vervolgfase, doorrekenen van de scenario’s gepresenteerd. 
Aan de planning is een extra moment voor de vakcommissie gemeentehuis (22 september) 
toegevoegd om te adviseren over het eindadvies, dat op 6 oktober door het college aan de 
raad wordt voorgelegd.  
 

 stap uitwerken van de 
scenario’s. Nadat alle stappen zijn afgerond zijn aan de commissie de resultaten van het 
uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De commissie heeft aangegeven dat 
het onderzoek goed en compleet is uitgevoerd en dat het onderzoek bruikbare conclusies 
heeft opgeleverd voor een goede besluitvorming. De commissie heeft hiermee haar taak 
uitgevoerd en daarmee eindigt de opdracht.  
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In het presidium (1 maart) is afgesproken de vervolgopdracht, de planning voor de 
advisering en het collegevoorstel voor de vervolgfase rechtstreeks aan de raad voor te 
leggen als B-stuk. 
   

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad besluit dat de vakcommissie ook over de vervolgfase realisering nieuw 
gemeentehuis adviseert. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu
De opdracht van de tijdelijke vakcommissie nieuw gemeentehuis is beëindigd. Om de 
opgebouwde kennis van deze commissie niet verloren te laten gaan wordt voorgesteld de 
commissie een vervolgrol te geven in het eindbesluit. 
 

 aan de raad voorgelegd? 

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Bij de uitvoering van het raadsbesluit zijn de raadsleden, het college, de ambtelijke 
organisatie betrokken.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 

 6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Planning:  
- 1 maart presidium (procedurevoorstel). 
- 14 april raad (vervolgfase en opdracht advisering). 
- 1 juni tijdelijke vakcommissie gemeentehuis (rapportage met uitkomsten vervolgfase, 

doorrekenen van de scenario’s, inbreng van de vakcommissie). 
- 22 september tijdelijke vakcommissie gemeentehuis (eindvoorstel van het college waarbij 

de vakcommissie adviseert). 
- 6 oktober collegevoorstel aan de raad (eindvoorstel). 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

n.v.t. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Op deze wijze wordt de raad op de meest efficiënte wijze geadviseerd. 
 
 
Bergen, 1 maart 2011 
 
Presidium, 
 
 
A.M. Kooiman,   drs. H. Hafkamp,  

 griffier        voorzitter 
 
 
 


