
 

 
Agendapunt : 07 
Voorstelnummer : 04-020 
Raadsvergadering : 9 april 2015 
Naam opsteller : Jan de Boer 
Informatie op te vragen bij : J. de Boer 
Portefeuillehouder(s) : Peter van Huissteden 
Zaaknummer : BB15.00217 
Registratienummer : RAAD150045 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Huisvesting raad 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het college opdracht te geven een onderzoek te verrichten naar de 

vergaderlocatie van de raad. 
− Per fractie één lid aan te wijzen voor deelname aan de Klankbordgroep. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In de jaren 2013 en 2014 is er binnen de gemeenteraad gediscussieerd over de toekomstige 
huisvesting van de ambtelijke organisatie, college en de raad. Het resultaat hiervan is dat het 
huidige gebouw JL4, waarin het college en de ambtelijke organisatie zijn gehuisvest 
gerenoveerd is. 
In het coalitieakkoord 2014 – 2018 is onder de kop “Einde discussie gemeentehuis” 
opgenomen: 
“Wij sluiten de discussie over een nieuw gemeentehuis. De vergaderlocatie voor de raad 
wordt nader onderzocht” 
Dit voorstel gaat over het geven van opdracht aan het college om het bedoelde nadere 
onderzoek naar de vergaderlocatie voor de raad uit te voeren. 
Een eerdere versie van dit raadsvoorstel en bijbehorend besluit is behandeld in de 
raadscommissie op 19 maart jl. Dit voorstel is aangepast aan de opmerkingen die in deze 
vergadering zijn gemaakt, evenals het te nemen raadsbesluit. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
In eerste instantie zullen de mogelijkheden voor huisvesting van de raad in beeld gebracht 
worden door het college, in overleg met de in te stellen klankbordgroep. 
Deze mogelijkheden zullen vervolgens op verschillende aspecten met elkaar en met de 
huidige situatie worden vergeleken.  
De klankbordgroep zal het vervolgproces gaan uitwerken. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De raad kiest zelf voor een vergaderlocatie.  
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Regionale samenwerking 
 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: : er geen regionale ontwikkelingen zijn op 

dit gebied. 
 
Burgerparticipatie: ja, te bespreken in de Klankbordgroep 
 
Externe communicatie: ja, via persbericht 
 
Extern overleg gevoerd met: n.v.t. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Wordt besproken in de klankbordgroep. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Ook het te volgen tijdpad wordt in de klankbordgroep besproken en uitgewerkt. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De Discussienota wordt in eigen beheer, zonder extra benodigd budget, opgesteld. 
Bij de uitwerking van het gekozen alternatief zullen mogelijk (afhankelijk van de gekozen 
richting) derden worden ingeschakeld (architect, aannemer etc.). Hiervoor is dan extra 
budget nodig. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Neen 
 
Risico’s: 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: De Beeck (eventueel andere eigendommen) 
 overige risico’s: 

• Planologische risico’s (bezwaren etc.) 
• Financiele risico’s (technisch, aanbesteding, etc.) 

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): Neen, e.e.a. is afhankelijk van 
de gekozen oplossingsrichting. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Afgesproken in het collegeakkoord. 
 
Bijlagen: Geen 
 
 
Bergen, 31 maart 2015 
 
College van Bergen 
 
 
H.G.T Brouwer     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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