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  Raadsvergadering van 24 maart 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 H. Vendel / L. van der  Gulik / G.E.P. Meijer / registratienr.:  

4 maart 2015 

Vendel 

0224 – 210 265 

Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie 

Domein Burger en Bestuur 

15.005173 

 

 

Samenvatting 

In juni 2014 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar centrale 

huisvesting voor de publieksfuncties, de medewerkers en het bestuur. De resultaten van dit onderzoek 

zijn besproken in de commissie Bestuur van 4 maart 2015. Behalve de verbouwing en uitbreiding van 

de bestaande gemeentehuizen Laan 19 en Oostwal 2 zijn toen 3 alternatieven besproken.  

In deze commissie tekende zich een voorkeur af voor de alternatieven 2 en 3, waarbij is besloten de 

uiteindelijke keuze voor te leggen aan de raad.  

Alternatief 2 betreft huisvesting op Laan 19 in Schagen en op Oostwal 2 in Tuitjenhorn.   

Alternatief 3 betreft huisvesting op Laan 19 in Schagen.  

In beide alternatieven wordt het gebouw niet uitgebreid, worden alle publieksfuncties ondergebracht 

in de Laan 19,  wordt de huur van het Cowwi pand opgezegd en het pand Laan 21 in verkoop 

gebracht. Parkeerplaatsen toevoegen is niet vereist omdat het inpandige verbouwingen betreft. 

 

Voorgesteld besluit 

 

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) 

 

  

Raadsvoorstel 
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Wat hebben we nodig? 

In onze nieuwe huisvesting willen we een professioneel publiekscentrum realiseren, goede 

ontmoetings- en overlegruimten en 222 werkplekken voor medewerkers. Dit alles tegen de laagst 

mogelijke jaarlijkse lasten. De 222 werkplekken zijn gebaseerd op een verwacht aantal fte’s van 317* 

in 2018, bij een realistische bezettingsgraad van 70%. Landelijk ligt de bezettingsgraad gemiddeld op 

70%, maar dit percentage is dalende.  

* dit is inclusief de medewerkers van het COWWI en exclusief de medewerkers van de buitendienst 

 

Financiële gevolgen 

De alternatieven zijn besproken in de commissie bestuur van 4 maart 2015. Afgesproken is dat 

alternatief 2 en 3 worden voorgelegd aan de raad. Bij elk alternatief geven we hieronder aan of het 

voldoet aan de criteria centrale dienstverlening, ontmoeten en aantal werkplekken.  

 

Alternatief 2: Laan 19 Schagen en Oostwal 2 Tuitjenhorn. 

Werken vanuit Laan 19 Schagen en Oostwal 2 Tuitjenhorn betekent dat we de huur voor het gebouw 

aan het Westerpark opzeggen. We moeten dan de publieksruimte aan de Laan in Schagen 

uitbreiden en geschikt maken voor de komst van de publieksfunctie van het COWWI. We brengen de 

publieksactiviteiten die nu nog plaatsvinden aan de Oostwal in Tuitjenhorn, denk aan ruimtelijke en 

bouwzaken, naar de Laan in Schagen. We beschikken dan over 330 werkplekken, deze blijven 

ongewijzigd tenzij daar nog budget voor resteert. Beide panden kennen uitgesteld onderhoud, voor 

de Laan is dat € 650.000 en voor de Oostwal € 50.000; deze kosten worden onttrokken aan de reserve 

frictie. 

De totale investering is € 1,7 mln. en de besparing op de jaarlijkse kosten € 186.000,-.  

De nieuwe jaarlijkse kosten zijn voor dit scenario: € 484.000,- 

Dit alternatief voldoet niet aan het criterium ontmoeten, maar  voldoet wel aan de criteria centrale 

dienstverlening en aantal werkplekken. 

 

Alternatief 3: ‘Laan 19 intern verbouwen  zonder uitbreidingen’. 

Dit scenario betekent dat we met de hele organisatie gaan werken vanuit Laan 19. De verbouwing 

aan Laan 19 is uitsluitend intern; publieksruimte aanpassen, achterstallig onderhoud doen en het 

gebouw optimaal indelen en inrichten. We kunnen dan circa 190 werkplekken realiseren. In dit 

scenario zeggen we de huur van het gebouw aan het Westerpark op en gaan we het pand in 

Tuitjenhorn verkopen. We zorgen voor aanvullende werkplekken elders*, waarbij we het pand in 

Tuitjenhorn gebruiken zolang dit nog niet verkocht is. Het achterstallig onderhoud aan de Laan 19 in 

Schagen wordt onttrokken aan de reserve Frictie. De inschatting is, dat de verkoop van het pand in 

Tuitjenhorn voldoende is om de restant boekwaarde af te boeken. Met een overwinst wordt niet 

gerekend. Het efficiencyvoordeel van het werken op één locatie is berekend op € 100.000 per jaar, 

dit is een behoudende berekening welke is bijgevoegd in bijlage 5,  

De totale investering is € 3,9 mln. De besparing op de jaarlijkse kosten is € 279.000.  

De nieuwe jaarlijkse kosten zijn voor dit scenario: € 391.000,-  

De investering is berekend op basis van normgetallen, waarbij de ervaring is in de huidige markt dat 

de uiteindelijke aanbesteding vaak gunstiger kan uitvallen. 

Dit alternatief voldoet aan alle drie de criteria centrale dienstverlening, ontmoeten en aantal 

werkplekken.  

 

*Aanvullende werkplekken  

Extra werkplekken zijn op te lossen door tijdelijk te huren met geschatte kosten van € 4.000,- per 

werkplek per jaar. Dit is echter een oplossing die uitgaat van de huidige situatie waarin nog niet tijd- 

en plaats onafhankelijk gewerkt wordt of kan worden. Op dit moment werken we hard aan een 

infrastructuur die dit wel mogelijk maakt. Daarbij zet de gemeente sterk in om de uitvoering van haar 

taken zo dicht mogelijk bij de klant te brengen. Medewerkers zullen daarom  voor hun 
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werkzaamheden in veel gevallen geen gebruik meer hoeven maken van een door de 

gemeente  gefaciliteerde werkplek. Huren van extra werkplekken zal daarom na realisatie van de 

verbouwingen volgens onze inschatting niet of nauwelijks nodig zijn. 

 

Hieronder samengevat de financiële gevolgen van de twee alternatieven. 

 Alternatief 2 Alternatief 3 

Kostenraming verbouwing € 1.700.000 € 3.900.000 

Ten laste van reserve Frictie €    700.000 -/- €    650.000 -/- 

Netto investering € 1.000.000 € 3.250.000 

 

 

Deze netto investering draagt als volgt bij aan de nieuwe totale jaarlasten:  

 Alternatief 2 Alternatief 3 

Kapitaalslasten o.b.v. 25 jaar en 

een rente van 2,5% van 

bovengenoemde netto 

investering 

€   54.000 €  176.000 

Exploitatielasten huisvesting €  370.000 €  315.000 

afschrijvingslasten Tuitjenhorn €    60.000   

efficiencyvoordeel  €  100.000 -/- 

Totaal nieuwe jaarlasten €  484.000 €  391.000           

 

Deze nieuwe totale jaarlasten geven onderstaande besparing ten opzichte van de huidige jaarlasten 

van € 670.000: 

 Alternatief 2 Alternatief 3 

Huidige jaarlasten €  670.000 €  670.000 

Totaal nieuwe jaarlasten €  484.000  -/- €  391.000 -/-      

Jaarlijks voordeel 

(=huidige lasten minus nieuwe 

totale jaarlasten) 

€  186.000 €  279.000           

 

            

Het jaarlijks voordeel wordt ingezet voor de ingeboekte taakstelling op de gemeentelijke organisatie 

(domein Burger en Bestuur, doelstelling 3, resultaat 3.2). 
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Aanleiding 

In juni 2014 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om onderzoek te doen naar centrale 

huisvesting voor de publieksfuncties, de medewerkers en het bestuur. De resultaten hiervan zijn 

besproken in de commissie Bestuur van 4 maart 2015. 

 

‘Ruim in onze jas’ 

We zijn inmiddels enige tijd bezig met het vraagstuk rond de huisvesting van de gemeente Schagen. 

Op dit moment werken we vanuit drie gebouwen; locatie Schagen, locatie Tuitjenhorn en, sinds 1 

januari 2015, locatie Westerpark. We zitten daarmee ruim in onze jas. We hebben meer ruimte dan we 

eigenlijk nodig hebben, mede door het flexibel werken waar steeds meer mensen voor kiezen en wat 

we als organisatie steeds belangrijker vinden. Daar komt bij dat we als gemeente voor een grote 

bezuinigingsopdracht staan. Meer ruimte dan nodig betekent ook dat we meer kosten maken dan 

nodig. We willen daarom kleiner gaan 'wonen’.  

 

Eén locatie 

Een belangrijk uitgangspunt voor de huisvesting van de medewerkers is huisvesten op één locatie. We 

willen één plek voor onze dienstverlening; één centrale plek waar we onze ‘klanten’ kunnen 

bedienen. We vinden samenwerken als gemeente Schagen belangrijk en om effectief samen te 

werken moeten we elkaar ontmoeten; medewerkers onderling, maar ook medewerkers en inwoners 

en ondernemers. Om het ontmoeten mogelijk te maken willen we elkaar kunnen vinden in één 

gebouw, met een open cultuur. Dan wordt de samenwerking vanzelfsprekend en laagdrempelig. Een 

gebouw geeft ook identiteit; daar horen wij (bij). We streven naar overheidsparticipatie; we willen 

onze inwoners een plek bieden waar ze samen met ons over hun initiatieven kunnen praten en waar 

je gemakkelijk collega’s van diverse disciplines bij elkaar roept. En, als werkgever moeten wij  

zorgdragen voor een gezonde en prettige werkomgeving. Dit alles tegen lagere kosten. Het 

uitgangspunt voor huisvesten op één locatie is dat de verbouwingskosten worden gefinancierd uit de 

besparing op de exploitatielasten van de huidige panden en efficiëntie. 

 

Onderzoek 

Tijdens de zomer van 2014 is het onderzoek uitgevoerd waarvoor de raad in juni 2014 geld 

beschikbaar heeft gesteld; een vergelijking tussen locatie Schagen en locatie Tuitjenhorn, de 

resultaten van dit onderzoek vindt u samengevat in bijlage 1. Het onderzoek laat zien welke 

investering nodig is om beide panden geschikt te maken voor de huisvesting van alle medewerkers. 

Voor de uitbreiding van Laan 19 zou een investering nodig zijn van € 7,4 miljoen, met een besparing 

van bijna € 90.000 op de jaarlijkse lasten. Voor de uitbreiding van Oostwal zou een investering nodig 

zijn van € 8,8 miljoen, met een toename van € 38.000 op jaarlijkse lasten.  

NB. Kiezen voor centralisatie op de locatie in Tuitjenhorn voldoet niet aan de uitgangspunten ten 

aanzien van de bereikbaarheid uit het bidbook, op basis waarvan de onafhankelijke commissie voor 

Schagen heeft gekozen voor het COWWI.  

 

Het college heeft in oktober 2014 gesproken over de resultaten van het onderzoek. Zij komt tot de 

conclusie dat de investeringen voor beide locaties fors zijn en een relatief kleine, tot geen besparing 

opleveren op de jaarlijkse lasten. De portefeuillehouder heeft dit besproken met het presidium. Het 

presidium heeft de portefeuillehouder gevraagd alternatieven in kaart te brengen voor de commissie 

Bestuur van maart; wat zijn de mogelijke scenario's als het gaat om de huisvesting van de gemeente 

Schagen. De scenario's zijn in beeld gebracht, u vindt de tabel met de scenario's in bijlage 1. Voor elk 

scenario staat onder andere beschreven wat de jaarlijkse kosten zijn. 
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Pand Laan 21 

In de discussie rond de huisvesting is ook het pand op Laan 21 ter sprake gekomen. Het pand is 

momenteel in eigendom van de gemeente. We hebben bekeken of het pand ook mogelijkheden 

biedt in het huisvestingsvraagstuk van de gemeente Schagen. Renovatie van het pand betekent een 

investering van circa € 500.000,-. We kunnen dan zo’n 20 werkplekken realiseren. De investering ten 

opzichte van de opbrengst is dusdanig dat wij adviseren om Laan 21 niet in portefeuille te houden, 

maar in te zetten op verkoop van het pand. De WOZ-waarde is € 346.000,-. 

 

Ondernemingsraad 

De Ondernemingsraad is op 15 februari geïnformeerd. Zij spreekt een duidelijke voorkeur uit voor 

centrale huisvesting en heeft dit per brief van 23 februari aan de bestuurder geadviseerd (bijlage). 

 

Risico's 

Voor alternatief 3 geldt dat we ervan uit gaan dat het pand in Tuitjenhorn op redelijke termijn 

verkocht kan worden voor minimaal de boekwaarde. Wanneer dit niet lukt en het pand staat leeg, 

moet rekening worden gehouden met ongeveer  € 100.000.-  aan leegstandskosten per jaar.  

 

Voor beide alternatieven 2 en 3 wordt de investering afgeschreven in 25 jaar. Wanneer binnen deze 

periode zich een nieuwe bestuurlijke fusie aandient, en beide panden in gemeente eigendom zijn, 

gaan beide panden met een boekwaarde mee naar de nieuwe organisatie. 

 

 

De portefeuillehouder, 

 

 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

 

besluit: 

 

 

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).  

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 maart 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


