
 

Toelichting: 

Amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit naar de vorm geschikt om 

daarin direct te worden opgenomen. Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig 

amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop 

het betrekking heeft (art. 1 onder d en e Reglement van orde raad(RvO). 

Procedure:  

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk 

bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van 

het voorgestelde -oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. Intrekking, door 

de indiener(s), van het (sub)amendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de raad heeft 

plaatsgevonden. (art. 35 RvO). 

     

 

Amendement voor de raadsvergadering van  
 

Agendapunt :13 

 

Onderwerp :Huisvesting gemeentehuis 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 24 maart 2015  

 

Overwegende dat: 

- In de gemeente Schagen na de herindeling de 3 ambtelijke organisatie 1 

werkorganisatie zijn geworden. 

- Daarnaast er wordt nagedacht over het dichter bij de burger brengen van de 

dienstverlening. 

- We steeds meer ‘lean’ gaan werken en overgaan naar ‘het nieuwe werken’ [flex 

werken] 

- De O.R aangeeft beter te kunnen werken onder 1 dak. 

- Het efficiencyvoordeel van werken op 1 locatie is berekend op 100.000 euro per jaar. 

- Een groot deel van de dienstverlening en informatievoorziening ook in een ‘virtueel 

kantoor’ wat voldoet aan wet- en regelgeving kan worden opgenomen. 

- Extra werkplekken *[aanlandplekken] zijn te realiseren door te werken vanuit b.v Markt 

18, een brede school, dorpshuis, bibliotheek, of vanuit huis.   

 

In aanmerking nemende dat: 

- Flexibele arbeidstijden, en op alternatieve locaties werken een meer effectieve 

tijdsbesteding en hogere productiviteit op levert. 

- Ambtenaren die buiten het gebouw werken dicht bij de inwoners zijn. 

- De ambtenaar steeds meer zaken doorspreekt aan de “keukentafel” 

- De nieuwe gemeente Schagen voorzichtig de weg naar het nieuwe werken al heeft 

ingeslagen. 

- Alternatief 3. Een jaarlijkse structurele besparing oplevert van 279.00 euro. 
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stelt ondergetekende voor het bij het voorstel behorende  

ontwerpbesluit: 

 

 

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).  

 

 

 

als volgt te wijzigen: 

 

De raad van de gemeente Schagen besluit: 

I:  Voor alternatief 3 en stelt voor de noodzakelijke verbouwing en het achterstallig 

onderhoud een krediet van € 3,9 miljoen beschikbaar, 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); 

2:  Het college van burgemeester en wethouders opdracht te verstrekken ‘het nieuwe 

werken’ in optima forma in te voeren, en de hiertoe noodzakelijke aanpassing aan 

het pand  Laan 19 te realiseren binnen het beschikbaar  gestelde budget van € 3,9 

miljoen.  

 

   

 

 

Toelichting:  

Wij gaan er vanuit dat met het invoeren van ‘het nieuwe werken’ in optima forma, geen 

kosten gemaakt hoeven worden voor het huren van extra ruimte. *[zie ‘extra werkplekken, 

aanlandplekken’ hierboven] 

De kosten voor huur van 35 werplekken zijnde 140.000 euro kunnen we hierbij schrappen. 

Ook zal in dit scenario een grotere spreiding ontstaan van de werktijden en frequentie, dat 

de medewerkers aanwezig zijn in het gebouw aan de Laan. 

Hierdoor zijn geen extra parkeerplaatsen nodig. 
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Nu is de kans om ‘door te pakken’ op het gebied van ‘het nieuwe werken’. Dan komt de 

gemeente straks binnen via de deurbel of toetsenbord. 

 

 

 

Naam/fractie/handtekening 

Merieke Bredewold 


