
 

 

 

 

 

Amendement | maart 2015 

Voorstel Agenda nummer : 15 

Onderwerp : Huisvesting Gemeentehuis 

 

De Raad van de Gemeente Schagen, 

In vergadering bijeen op dinsdag 24 maart 2015. 

Gehoord en gelezen: 

 De inleiding van de gemeentesecretaris tijdens de commissie Bestuur 

 De nadere toevoeging van de portefeuillehouder mevrouw van Kampen 

 Notitie centrale huisvesting gemeentelijke organisatie 

 Bijlage 1 verschillen alternatieven 2 en 3 

 Bijlage 2 investering gemeentehuis Schagen 

 Bijlage 3 onderzoek naar meest geschikte locatie klantcontactcentrum 

 Bijlage 4 brief OR n.a.v. adviesaanvraag huisvesting 

 Bijlage 5 overzicht efficiency voordeel  

 Overwegende dat: 

 De gemeenteraad beleidskeuzes, zeker in deze tijd van bezuinigingen, goed 
moet kunnen uitleggen aan de inwoners en bedrijven. De voorgestelde 
huisvestingsplannen grote investeringen vergen, terwijl er aan inwoners, 
bedrijven en verenigingen grote offers worden gevraagd in het kader van de 
bezuinigingen; 

 De gemeente een bezuinigingstaak heeft en de personele gevolgen van 
bezuinigingen, efficiënter werken en verdere vormen van (regionale) 
samenwerking niet in kaart zijn gebracht; 

 Het ontbreekt aan een actuele toekomstvisie op de dienstverlening van de 
gemeente is gemaakt, er geen uitgewerkte business case ligt waarin de 
risico’s in voldoende mate in kaart zijn gebracht; 

 De samenvoeging van COWWI en de Laan 19 noodzakelijk is en dit een 
directe bezuiniging betreft; 

 Het knelpunt van het aantal parkeerplekken met de samenvoeging een groter 
probleem wordt. 
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Stelt voor dat: 

“De raad kiest voor alternatief 2, stelt voor de noodzakelijke verbouwing een krediet 
beschikbaar van € 1,7 miljoen, en geeft opdracht het financiële voordeel van € 186.000 af te 
boeken van de taakstelling op de gemeentelijke organisatie (domein burger en bestuur, 
doelstelling 3, resultaat 3.2) 

of: 

De raad kiest voor alternatief 3, stelt voor de noodzakelijke verbouwing een krediet 
beschikbaar van € 3,9 miljoen, en geeft opdracht het financiële voordeel van € 279.000 
af te boeken van de taakstelling op de gemeentelijke organisatie (domein burger en 
bestuur, doelstelling 3, resultaat 3.2)” 

Te vervangen door: 

De raad besluit de publieksfuncties, de medewerkers, incl. COWWI en het bestuur 
huisvesten in de gebouwen aan de Oostwal 2 te Tuitjenhorn en Laan 19 te Schagen. 
Aan het college van B&W wordt de opdracht gegeven dit raadsbesluit uit te werken in 
een business case als onderlegger voor een raadsvoorstel over budget vrijgave. In de 
business case dienen de navolgende onderwerpen uitgewerkt te worden: 

 personeelsbezetting rekening houdende met positieve en negatieve gevolgen 

van flexwerken en het nieuwe werken,  

 de effecten van de vergrijzing binnen het werkapparaat, efficiency 
maatregelen,  

 digitalisering en virtualisering van de dienstverlening, 

 verdergaande samenwerking in de regio. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van het  CDA en JESS  

 

 

 

 

 
Sander Lensink    Hans  Kröger   
Fractievoorzitter CDA   Fractievoorzitter JESS.  
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