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Nieuwbouw wijkvereniging Groeneweg

Publiekssamenvatting
De huidige huisvesting van de wijkvereniging “De Groene Schakel" moet worden ontruimd om plaats 
te maken voor het woningbouwproject “Regioplein". De gemeente Schagen heeft eerder besloten 
om een bouwbudget beschikbaar te stellen voor nieuwbouw voor de wijkvereniging Groeneweg. Dit 
besluit betreft een indexering van het bouwkrediet, het verkrijgen van een krediet voor de inrichting 
van de openbare ruimte rondom het wijkgebouw en een aanpassing van het kader m.b.t. het 
opdrachtgeverschap, het eigendom en de verhuur.

Gevraagde besluit
1. Het bouwkrediet van C 609.250 te indexeren met een bedrag van C 88.950 (14,6 procent, bron CBS), 
waardoor het uiteindelijke bouwkrediet C 698.200 bedraagt en dit besluit te dekken uit de 'reserve 
sociaal domein';
2. De kosten voor de inrichting van de openbare ruime voor een bedrag van C 80.000,00 beschikbaar 
te stellen en dit besluit te dekken vanuit de 'reserve maatschappelijk nut';
3. Een aangepast kader met betrekking tot het opdrachtgeverschap, het eigendom en de verhuur 
van het wijkgebouw in afwijking van het raadsbesluit van 7 november 2017 vast te stellen.

Aanleiding
De huidige huisvesting van de wijkvereniging “De Groene Schakel" aan de A. Mauvestraat 161,
1741JD SCHAGEN moet worden ontruimd om plaats te maken voor het woningbouwproject 
"Regioplein". In 2008 heeft de raad besloten een bouwkrediet beschikbaar te stellen aan de 
wijkvereniging voor vervangende nieuwbouw.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in overleg met de wijkvereniging Groeneweg 
besloten om het bouwproject over te nemen, een huurovereenkomst voor de huur van het nieuwe 
wijkverenigingsgebouw met de wijkvereniging Groeneweg af te sluiten en voorwaarden voor een 
eventuele lening aan de wijkvereniging vast te stellen.

Dit voorstel betreft de indexering van het bouwkrediet, de kosten voor het inrichten van de openbare 
ruimte rondom het gebouw en het vaststellen van aangepaste kaders.

Belang
De raad heeft het budgetrecht en is derhalve bevoegd om (extra) kredieten beschikbaar te stellen. 
De raad heeft op 7 november 2017 een besluit genomen omtrent de herhuisvesting van de 
wijkvereniging en is hiermee ook het bevoegd orgaan om deze kaders op onderdelen aan te passen.

Centrale vraag
Wat is nodig om de nieuwbouw voor de wijkvereniging Groeneweg te realiseren en het omliggende 
terrein in te richten?
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Beoogd maatschappelijk resultaat
Een laagdrempelig en duurzaam wijkverenigingsgebouw voor de wijk Groenweg.

Kaders
» Het Accommodatiebeleid gemeente Schagen 
» Raadsbesluit 16 december 2008 
» Raadsbesluit van 7 november 2017 
* Programmabegroting gemeente Schagen 2019 
« Het Bouwbesluit (kwaliteit en veiligheid)
» De wet Vet (duurzaamheid)
» Het bestemmingsplan (gebruik en afmetingen)
» De welstandsnota (verschijning en inpassing)
» De aanbestedingswet 
» De inkoopvoorwaarden van de gemeente
» De wet Markt en Overheid als onderdeel van de Mededingingswet 
» De voorwaarden die aan de omgevingsvergunning worden gehecht

Argumentatie
1. Indexering van het bouwkrediet met 14,6 procent

Het initiatief om een financiële bijdrage te leveren aan nieuwe huisvesting van de wijkvereniging is in 
2008 door de gemeenteraad genomen. Het bouwkrediet dat beschikbaar is gesteld bedraagt 
C609.250. Door het verstrijken van de tijd tussen het beschikbaar stellen van het krediet en realisatie 
van de bouw zijn de bouwkosten gestegen. Derhalve wordt uw raad verzocht dit krediet te indexeren 
met 14,6 procent aanbestedingsindex (bron CBS). Deze indexatie komt neer op een aanvullend 
bedrag van 188.950.

2. Inrichting openbare ruimte
De bestaande gymzaal wordt gesloopt om ruimte te maken voor de openbare ruimte rondom het 
nieuwe wijkverenigingsgebouw. Met deze sloop is reeds rekening gehouden binnen de reeds 
bestaande kredieten. Daarnaast zullen wij de vrijgekomen ruimten opnieuw inrichten. Gedacht hierbij 
wordt aan het realiseren van wandelpaden, groen, toegangsweg en parkeerplaatsen. De kosten 
voor het inrichten van de openbare ruimte zijn geraamd opC 80.000. Uit de reserve “maatschappelijk 
nut” worden achterstanden in het beheer van openbaar gebied bekostigd. Door de inrichting 
openbare ruimte rond het wijkgebouw 'Groeneweg hieruit te bekostigen is hiervoor minder geld 
beschikbaar.

3. Aanpassingen kader m.b.t. opdrachtgeverschap, eigendom en verhuur
In overleg met de wijkvereniging is het college tot de conclusie gekomen dat het 
opdrachtgeverschap voor de nieuwbouw complex is en niet tot de kerntaken van de wijkvereniging 
behoort. Naar aanleiding van deze conclusie dient de werkwijze aangepast te worden op het gebied 
van het opdrachtgeverschap voor de bouw, de eigendomssituatie in de eerste tien jaar en de 
huurlasten.

In onderstaand overzicht staan rechts de gevraagde wijzigingen van de kaders, zoals vastgelegd in 
het raadsbesluit van 7 november 2017 (links), weergegeven:

Besluit raadsvergadering 07-11-2017 Gevraagd besluit 02-04-2019:

1. Het raadsbesluit van 16 december 2008 te 
wijzigen op de volgende onderdelen:

* ’herhuisvesting van de Stichting
Samenwerkende Ouderenbonden Schagen 
(SBOS) en wijkvereniging Groeneweg' wordt 
'herhuisvesting van wijkvereniging Groeneweg';

Ongewijzigd.
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* 'toekomstige huisvesting in de Mauvestraat 1 
Regioplein' wordt 'huisvesting aan de lepenlaan 
56’;

Ongewijzigd.

* 'een budget van C 634.270,00’ wordt 'een 
budget van C 609.250,00 op grond van inmiddels 
gemaakte huisvestingskosten voor SBOS van C 
25.020,00'

Ongewijzigd.

2. De volgende kaders vast te stellen, waarmee 
de zakelijke rechten en de exploitatie van de 
vervangende huisvesting na realisatie in het 
accommodatiebeleid van de gemeente
Schagen passen:

In afwijking van het raadsbesluit van 07-11-2017 
nieuwe kaders op de volgende onderdelen vast 
te stellen:

* De wijkvereniging verkrijgt de eigendom van 
het gebouw

* de gemeente Schagen wordt opdrachtgever 
voor de nieuwbouw en blijft voor een periode 
van lOjaar eigenaar van deze nieuwbouw.
Daarna wordt het wijkgebouw om niet in 
eigendom aan de wijkvereniging Groeneweg 
overgedragen.

* Na beëindiging van de functie wijkvereniging 
wordt de eigendom van het gebouw door de 
wijkvereniging om niet overgedragen aan de 
gemeente

Ongewijzigd en is van toepassing zowel tijdens 
de huurperiode als na overdracht van het 
eigendom.

* De wijkvereniging draagt de volledige 
exploitatielasten van het gebouw, waaronder 
onderhoud en zakelijke lasten

* Te wijzigen in: In de initiële huurperiode worden 
de kosten voor de gemeente, bestaande uit de 
zakelijke lasten, het onderhoud en de 
verzekeringspremies door de wijkvereniging aan 
de gemeente door een huurbetaling vergoed 
conform het accommodatiebeleid van de 
gemeente Schagen. De verdere 
exploitatiekosten worden direct door de 
vereniging gedragen.

* Voor de nieuwe huisvesting van de 
wijkvereniging geldt na realisatie dezelfde 
renovatieregeling als voor de dorpshuizen

Ongewijzigd.

Maatschappelijk draagvlak
Het voornemen om over te gaan tot nieuwbouw is sinds 2008 bekend. Tot op heden is er geen gebrek 
aan draagvlak gebleken.

Financiële consequenties
In het gevraagde besluit wordt op twee onderdelen een extra bijdrage gevraagd, namelijk:

» een indexering van het reeds bestaande krediet van C 609.250 met C 88.950,- 
» de kosten voor het herinrichten van de openbare ruimte van C 80.000,-

Het voorstel is om de extra bijdrage voor de indexering te dekken uit de "reserve sociaal domein".
De extra gelden die nodig zijn voor het herinrichten van de openbare ruimte kunnen gedekt worden 
uit de "reserve maatschappelijk nut”. Uit deze reserve worden achterstanden in het beheer van het 
openbaar gebied bekostigd. Door de inrichting van de openbare ruimte rond het wijkgebouw 
Groeneweg hieruit te bekostigen is hiervoor minder geld beschikbaar.

Voor de sloop van het gymlokaal is reeds voorzien binnen een bestaand krediet.
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Communicatie van het besluit
De wijkvereniging Groeneweg wordt geïnformeerd over het raadsbesluit.
Bij de start van de bouw worden omwonenden geïnformeerd.

Realisatie van het besluit
1. De huurovereenkomst heeft een ingangsdatum van 1 december 2019 en eindigt 30 

november 2029 (collegebesluit).
2. De lening wordt eerst tijdens de bouw als overschrijding op het bouwkrediet opgenomen en 

bij het gereed komen van de bouw omgezet naar een lening.
3. De overname heeft reeds plaatsgevonden en de projectleiding eindigt bij oplevering van de 

nieuwbouw aan het team vastgoedbeheer.
4. Het opdrachtgeverschap voor de nieuwbouw is gestart en eindigt in naar verwachting in 

september 2019, na oplevering van het casco gebouw.
5. De huurperiode, en daarmee de periode waarbinnen de gemeente eigenaar van het 

wijkgebouw is, loopt tot en met november 2029.

Risicofactoren en beheersmaatregelen
Aannemers hebben zoveel werk dat er hoog wordt ingeschreven met lange bouwtijd.
Om dit te voorkomen wordt ontwikkeld in bouwteam. Voor deelname aan het bouwteam wordt een 
aannemer geselecteerd in een aanbestedingstraject die zich het beste kwalificeert op basis van 
onderwerpen als beschikbaarheid, kostenpercentages, kwaliteit, duurzaamheid, garanties, kennis, 
keurmerken, bereidheid tot realiseren van huurderswensen en bereidheid om binnen de kaders van 
de gemeente maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen. De aannemer, architect, opdrachtgever en 
wijkvereniging ontwikkelen samen een plan en voelen zich verbonden door dit product. De 
aannemer weet dat zijn uiteindelijke prijs wordt geijkt op marktconformiteit en zal realistisch prijzen om 
na zijn inspanning in het bouwteam de opdracht niet te verliezen. De aannemer heeft ook de 
mogelijkheid om de planvorming te sturen op onderdelen van de bouw waarin hij zich onderscheidt 
van zijn concurrenten.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

leentesecretaris burgei

De heerN.H. Swellengrebel M.J.P. van Kampen'

Burgemeester^!n wethouders van de gemeente Schagen,

Topw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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