
 

 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 15 september 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Maaik Kruijer / registratienr.:  

30 juni 2015 

M.J.M. Kruijer 

0224 – 210 256 

Aanvraag krediet voor renovatie opstallen en terrein Zijperweg 10/12 (gemeentewerf) 

Economisch Domein 

15.015564 

 

 

 

Samenvatting 

In de zomer van 2014 is door de afdeling middelen opdracht verstrekt om een risico- 

inventarisatie &-evaluatie (RI&E) uit te voeren voor de Onderhoudsdienst en hun opstallen 

(woonhuis, bedrijfsgebouw en terrein) locatie Zijperweg 10/12 te Schagen (gemeentewerf). De 

centrale huisvesting (van drie naar één locatie) van gemeentewerven na de fusie was hier de 

aanleiding voor. Uit deze RI&E zijn diverse Arbo technische zaken naar voren gekomen die 

aanpassingen aan de opstallen noodzakelijk maken om een gezonde en veilige werkomgeving 

voor onze medewerkers te garanderen en te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor de aanpak 

met de ‘hoogste’ prioriteit’ wordt voorgesteld aan de raad om een krediet beschikbaar te stellen 

van € 223.500,- . De jaarlijks terugkerende kosten (afschrijving en rente) kunnen uit bestaande 

budgetten worden opgevangen. (zie bijgevoegd dekkingsvoorstel). 

 

 

 

 

Voorgesteld besluit 

 In te stemmen met de plannen om het bedrijfsgebouw en woning aan de Zijperweg 

10/12 (gemeentewerf Schagen)  aan te pakken op veiligheid en de knelpunten van de 

uitgevoerde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 2014: 

 een krediet beschikbaar te stellen van € 223.500,00 en de kapitaallasten ad. € 17.880,-  te 

dekken uit het bestaande exploitatiebudget (5004002)door de post energielasten 

5004002/431000 te verlagen met € 8.250,- en de post onderhoud en reparatie 

5004002/434330 met € 9.630.; 

 

 

 

Raadsvoorstel 



 

 

Financiële gevolgen 

De kosten voor de aanpak van de beschreven maatregelen in dit voorstel zijn begroot op een 

bedrag van € 241.000,00 waarvan voor een bedrag van € 17.500,00  als dekking is gevonden in 

het meerjarig  onderdhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen en zijn éénmalig. 

De jaarlasten over dit bedrag zijn € 17.880.00 (afschrijving en rente) kunnen uit bestaande 

budgetten worden opgevangen. 

Aanleiding 

Sinds 1 januari 2014 werkt de onderhoudsdienst vanuit één locatie, namelijk de locatie aan de 

Zijperweg 10/12 in Schagen. Uit onderzoek voor de fusie bleek namelijk dat het effectiever en 

efficiënter is  de onderhoudsdienst vanuit één locatie te laten opereren. Er is voor de Zijperweg 

10/12 gekozen vanwege de centrale ligging. De beide hoofdwerven ‘Harenkarspel’ en ‘Zijpe’ 

zijn/worden verkocht en de opbrengsten worden ten gunste gebracht van de algemene 

middelen. In de zomer van 2014 is op de locatie Zijperweg 10/12 een RI&E uitgevoerd om in 

beeld te brengen of de locatie voldoet aan de  ARBO-eisen. De resultaten van dit onderzoek 

vormen mede de aanleiding van dit advies. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Doelstelling van de aanpak is het creëren van een veilige en goede werkomgeving voor onze 

medewerkers die vanuit deze vestiging werken.  

 

2. Argumenten 

Het gebouw is gedateerd en voldoet op onderdelen niet meer aan de te stellen eisen in de 

huidige tijd. De uitgevoerde RI&E 2014 onderbouwt het bovenstaande en geeft de knelpunten 

aan die aangepakt dienen te worden om aan de huidige ARBO-eisen te voldoen. 

De RI&E 2014 heeft een uitgebreid rapport met opmerkingen, advies en knelpunten opgeleverd 

(als bijlage toegevoegd). Hieronder de belangrijkste knelpunten in het kader van de huisvesting 

voor de locatie Zijperweg 10/12; 

 

 

 

01. Onvoldoende kleed- en droogruimte voor het personeel in het bedrijfsgebouw 

(voor uitbereiding hiervan is het verplaatsen van de kantoorruimte naar het woonhuis 

noodzakelijk); 

02. Douches en sanitaire voorziening voldoen niet; 

03. Ventilatiemogelijkheden en klimaat in kantoorruimte en bedrijfsgebouw in zijn geheel 

onvoldoende hierdoor geur-  en stankoverlast; 

04. bewegingsruimte in kantoren bedrijfsgebouw te beperkt; 

05. werkplaatsvloer onvoldoende milieubeschermend; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Financiën 

De kosten voor de aanpak van de beschreven maatregelen in dit voorstel zijn begroot op een 

bedrag van € 241.000,00 waarvan voor een bedrag van € 17.500,00  als dekking is gevonden in 

het meerjarig  onderdhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen. 

 

Financiën:  plan van aanpak Huisvesting Onderhoudsdienst 

 

Overzicht Totale kosten   bedrag 

      

Kostenraming verbouwing Zijperweg /Woonhuis   241.000,00 

volgens gehouden (RIE)     

      

Bruto investering   241.000,00 

      

Ten laste van de reserve gemeentelijke gebouwen   17.500,00 

(MJOP)     

      

Netto investering   223.500,00 

 

Door de  aanpak in dit advies uit te voeren worden ook noodzakelijke aanpassingen 

meegenomen (werk met werk maken) die in de nabije toekomst gepland zijn in het 

Meerjarenonderhoudsplan. Dit gaat om een bedrag van € 17.500,-. wat is gedekt uit de reserve 

gemeentelijke gebouwen. 

Uitgaande van een uiteindelijk benodigd krediet van € 223.500  (241.000 – 17.500) volgt hieronder 

het dekkingsvoorstel: 

 

Dekkingsvoorstel   bedrag 

      

Kapitaallasten o.b.v. 20 jaar en een rente van 3% van de € 223.500,00  
netto investering 

  

17.880,00 
 
 

  
    

Jaarlasten nieuwe investering   
 

      

A. Besparing  energiekosten door nieuwe verwarmingsinstallatie 

  
-8.250,00 

 

B. Besparing lagere structurele exploitatielasten   -9.630,00 

    
 

                       

      

Dekkingsvoorstel jaarlasten   -17.880,00 

 

A. Besparing op energiekosten door nieuwe verwarmingsinstallatie 

 

Huidig gebruik gas = 45.000 m3 

Berekening installatieadviseur 25 tot 40% besparing gas. 

Besparing 32,5 % = 14.625 m3 á € 0.55                 € 8.000,- 

Besparing gas door dakisolatie                  € 1.000,- 

 

Totaal       €  9.000,- 

 

Extra kosten voor nieuwe  



 

 

Onderhoudscontracten    €     750,- -/- 

 

Totaal      €  8.250,- jaarlijkse besparing gaskosten 

 

B.  Besparing lagere structurele exploitatiekosten 

In de begroting en meerjarenraming is een exploitatiebedrag opgenomen van € 111.523,00 voor 

het exploiteren van locatie Zijperweg. Ervaringscijfers geven aan dat in 2013 en 2014  de 

werkelijke lasten lager uitvielen. Gemiddeld  is een structurele  besparing van € 9.630,- te 

realiseren. 

 

Nb. Ook in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) gebouwen zijn flinke bedragen voor de 

Zijperweg 10/12 dit jaar en komend jaar opgenomen. Het overzicht hieronder geeft inzicht welke 

werkzaamheden voor deze bedragen worden uitgevoerd. 

Achterstallig onderhoud is de oorzaak voor de noodzakelijke ‘flinke’ bedragen, doordat     

noodzakelijk onderhoud al vele malen is uitgesteld. 

 

Zijperweg 10-12 Gemeentewerf, bestedingen groot onderhoud versus budget. 

22 juni 2015         

      Begrotingjaar 

 

2015 2016 2017 

Begroting groot onderhoud  180.000,00   191.000,00   18.530,00  

      Uitgaven: 

    Dakrenovatie 

 

   31.945,00   160.000,00  

 CV ruimte renovatie en CV-ketels 

vervangen    70.620,00  

  Asbestsanering CV Ruimte en –dak      9.225,00  

  *Bouwkundige werkzaamheden incl. 

schilderwerk    13.945,00        4.000,00   18.000,00  

Garagedeuren    22.000,00  

  vloercoating loods 

 

      8.000,00  

 Elektrisch Groepenkast 

 

      5.000,00  

 Vervangen heteluchtkachels loods    35.000,00  

  Vervangen TL armaturen 

 

   11.000,00  

  

      Geraamd Totaal   193.735,00   177.000,00   18.000,00  

      Resteert 

 

  -13.735,00     14.000,00         530,00  

      Cursief gedrukte bedragen zijn werkzaamheden in uitvoering stand juni 2015. 

      Uitsplitsing bouwkundige werkzaamheden: 

   * Bouwkundige werkzaamheden in 2015:  

   

 

nieuwe panelen in gevelkozijn kantine en balustrade (asbestsanering); 

 

buitenkozijnen CV ruimte 

en garage 

   

 

Schilderwerk 

   * Bouwkundige werkzaamheden in 2016:  

   

 

Schilderwerk 

   * Bouwkundige werkzaamheden in 2017:  

   



 

 

 

Gevelreparaties 

 

 

 

   4. Risico's 

01. Een tegenvallend aanbestedingsresultaat waardoor extra krediet noodzakelijk wordt 

om de aanpak in dit advies te kunnen realiseren of het plan van aanpak bij te stellen 

door onderdelen niet uit te voeren; 

02. onverwachte vervuiling in het gebouw die kosten verhogend kunnen uitpakken en 

vertragend kunnen werken; 

03. geen instemming over het plan van Aanpak voor de RIE (Risico Inventarisatie en 

Evaluatie juli 2014) door de ondernemingsraad; 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

Burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Rapport Risico-inventarisatie en –evaluatie d.d. Juli 2014 

- Begroting Bouwkundig Begeleiding Advies (BBA) bv dd. 22 juni 2015 

- Twee plattegronden form. A3 met uitgangspunten t.b.v. aanpak  

- Brief ondernemingsraad  d.d. 23 juni 2015 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 juni 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  d.d. 26 augustus 2015; 

 

 

besluit: 

  In te stemmen met de plannen om het bedrijfsgebouw en woning aan de Zijperweg 10/12 

(gemeentewerf Schagen)  aan te pakken op veiligheid en de knelpunten van de 

uitgevoerde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 2014: 

 een krediet beschikbaar te stellen van € 223.500,00 en de kapitaallasten ad. € 17.880,-  te 

dekken uit het bestaande exploitatiebudget (5004002)door de post energielasten 

5004002/431000 te verlagen met € 8.250,- en de post onderhoud en reparatie 5004002/434330 

met € 9.630.; 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 september 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

Griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


