
wel//fherconform besloten
(iVf|/zonder discussie

" ''^Qnder stemming

GEMEENTE SCHAGEN

Raadsvergadering van 16 december 2008

Agendapunt 15

AANDERAAD

: 2 december 2008Datum

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder : wethouder Heddes

: investering gezamenlijke nieuwbouw SBOS en Wijkvereniging
Groeneweg

: 6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Onderwerp

Programma

Samenvatting
Dit voorstel betreft de investering ten behoeve van de gezamenlijke nieuwbouw Stichting Samen-
werkende Bonden voor Ouderen Schagen (hiema: SBOS) en Wijkvereniging Groeneweg locatie
A. Mauvestraat / Sportlaan te Schagen.

Voorgesteld besluit
Uw raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met herhuisvesting van de Stichting Samenwerkende Ouderenbonden Schagen en

wijkvereniging Groeneweg op de te ontwikkelen locatie A. Mauvestraat / Sportlaan;
2. akkoord te gaan met reservering van een bedrag groot € 634.270,— bestemd als investeringssub-

sidie voor de ten behoeve van SBOS en Groeneweg nieuw te bouwen ruimten aan de A. Mau-
vestraat / Sportlaan, welke naar verwachting in 2012 zullen worden gerealiseerd;

3. akkoord te gaan met dekking van het bedrag groot € 634.270 uit de algemene reserve
4. een nieuwe bestemmingsreserve nieuwbouw SBOS en wijkvereniging Groeneweg te vormen
5. kennis te nemen van het feit dat ten aanzien van de toekomstige situatie nog sprake is van een

aantal onduidelijkheden / aandachtspunten / risico's.

Financiele gevolgen
Dekking voor het bedrag groot € 634.270,-- wordt gevonden in de algemene reserve. De opbrengst
van de verkoop van bouwgrond van de vrijkomende locaties A. Mauvestraat / Sportlaan en Juliana-
laan dient immers tot dekking van de realisatie van Markt 18 door Mulder Obdam. Dit project hangt
samen met Markt 18 en betreft herhuisvesting van enkele partijen die thans op een tweetal in het
kader van Markt 18 te slopen locaties zijn gehuisvest, respectievelijk Julianalaan (SBOS) en
A. Mauvestraat (Wijkvereniging Groeneweg). De grond A. Mauvestraat / Sportlaan wordt, zoals
aangegeven, overgedragen aan Mulder Obdam, die er naar verwachting een nieuw complex zal
bouwen bestaande uit ongeveer 600 m2 multiftinctionele ruimte en daarboven
(koop)appartementen. Voor het bouwplan is nog geen aanvraag ingediend en de toekomstige eige-
naar is ook nog niet bekend. Een investeringssubsidie wordt uitsluitend verleend ten behoeve van
kapitaalswerken of investeringen met een langere economische levensduur en bestaat uit een bijdra-
ge ineens. De aanvraag dient door de belanghebbende partij te worden gedaan. Hierover moeten
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nadere afspraken gemaakt worden met de toekomstige gebmikers, de toekomstige eigenaar en/of de
projectontwikkelaar. Het meest voor de hand ligt dat de aanvraag wordt gedaan door Wijkvereni-
ging Groeneweg. De uitbetaling van deze investeringssubsidie hangt samen met de afspraken met
de ontwikkelaar.

Advies raadscommissie
In haar vergadering van 1 december 2008 adviseerde de commissie Samenlevingszaken conform dit
voorstel te beslissen.

1. Probleemstelling
Het Regiocentrum aan de A. Mauvestraat / Sportlaan zal worden gesloopt.
De huidige bezetting bestaat uit: bibliotheek, Graag Gedaan, Speel-o-theek en Wijkvererdging
Groeneweg. De SBOS is op dit moment gehuisvest in 'Onder de Olmen' aan de Julianalaan, een
pand dat tevens op de slooplijst staat. Met al deze gebmikers is overeengekomen dat zij onder
gelijke voorwaarden als him huidige huisvesting geherhuisvest zuUen worden. SBOS en Wijk-
vererdging Groeneweg betalen alleen gebruikslasten (gas, licht, water) en zorgen dat het ge-
bouw in goede staat van onderhoud blijft (binnen).

Voor de bibliotheek wordt Markt 18 de (beoogde) nieuwe huisvesting. De Wijkvererdging
Groeneweg opteert samen met de Samenwerkende Bonden voor Ouderen Schagen (SBOS) voor
de nieuwbouw op de plaats van het Regioplein. Dit betreft een nieuw te bouwen complex met
op de begane grond ruimtes ten behoeve van maatschappelijke doeleinden en op de bovengele-
gen verdiepingen (koop)appartementen. Voor de inrichtingskosten (inventaris) van de nieuwe
locatie dienen de SBOS en wijkvereniging Groeneweg zelf te investeren, conform afspraak met
de Beheerstichting Markt 18. SBOS en Groeneweg zijn hiermee bekend.

Graag gedaan past naar aard en activiteiten bij de activiteiten van Wonen plus. Aan deze beide
partijen zal worden voorgelegd of zij ervoor voelen dat Graag gedaan zijn activiteiten vanuit het
gebouw van Wonen plus gaat voortzetten vanaf 2011. Opgemerkt dient te worden, dat voor de
Speel-o-theek, op dit moment gehuisvest in het Regiocentrum, nog geen nieuwe huisvesting is
gezocht. Mogelijkheden liggen bij het consultatiebureau, de Stichting Kinderopvang regio
Schagen en het nieuw op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit moet nog verder uitge-
werkt worden. Hiervoor zal in 2009 een voorstel worden gedaan.

2. Doelstelling
Dit besluit dient nu te worden genomen om de partijen SBOS en Wijkvererdging Groeneweg
zekerheid te geven over hun toekomstige huisvesting en om de beoogde ontwikkelaar van Markt
18 Mulder Obdam tot zekerheid te dienen dat na realisatie van de nieuwe ruimten aan de
A. Mauvestraat / Sportlaan ook gebruik en exploitatie zijn zekergesteld.

3. Argumenten
De gemeente heeft tot taak het wijk- en ouderenwerk te faciliteren, onder andere tot verhoging
van de leefbaarheid (prestatieveld 1 van de WMO). De SBOS en Wijkvereniging Groeneweg
hebben in hun gezamenlijke brief van 10 oktober 2008 aan het college laten weten dat zij optie
1 zoals aan hen getoond door de beoogde ontwikkelaar Mulder Obdam beschouwen als de voor
hen meest passende huisvesting. Het betreft een uitbreiding van het huidige vloeroppervlak met
20 procent. De totaaloppervlakte van de huidige huisvesting van beide organisaties laat een
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schrijnend tekort zien in relatie tot het vereiste aantal vierkante meters, ook gezien de doelgroep
ouderen en daarmee samenhangende veiligheidseisen. De voorzieningen in de huidige panden
voldoen niet aan de veiligheidseisen (bijvoorbeeld nooduitgangen) en bouwnormen (bijvoor-
beeld invalidentoilet). Ook zal de doelgroep ouderen de komende jaren sterk groeien door ver-
grijzing, waardoor de bezettingsgraad van het gebouw hoger zal zijn. Het gewenste aantal extra
vierkante meters in de nieuwbouw is door beide partijen beargumenteerd op basis van de lacu-
nes in de bestaande situatie, evenals de verwachting en wens ten aanzien van toename van het
aantal activiteiten cq. (oudere) bezoekers. Gegevens zijn bijgevoegd.

4. Financien
Afhankelijk van de constructies en eigendomsrelaties waarvoor uiteindelijk gekozen zal worden
met betrekking tot. het nieuw te bouwen complex A. Mauvestraat / Sportlaan ontstaat het vol-
gende beeld:

Baten: nihil

Lasten: € 634.270,-- investeringssubsidie voor aankoop van casco op te leveren bene-
denverdieping nieuw te bouwen object A. Mauvestraat / Sportlaan ten behoe-
ve van de toekomstige gebruikers wijkvereniging Groeneweg en SBOS.

Als aankoop/stichtingsbedrag is door Wijkvereniging Groeneweg genoemd een bedrag groot
€ 533.000,- exclusief BTW (€ 634.270,- inclusief BTW) voor casco-oplevedng. Dit is geba-
seerd op een opgave van de beoogd ontwikkelaar Mulder Obdam B.V. aan de toekomstig ge-
bruikers voor een ruimtebeslag dat ook in de toekomst gezien de groeiende doelgroep ouderen
voldoende wordt geacht. Het betreft 20 procent meer mimte ten opzichte van de huidige huis-
vesting van beide partijen. Afwerkings- en inrichtingskosten zijn voor rekening van de gebrui-
kers. SBOS en Wijkvereniging Groeneweg zijn biermee bekend. Zij beschikken beide over een
bestentraiingsreserve om die kosten te bestrijden en spreken ook fondsen aan op mogelijke sub-
sidie hiervoor.

5. Communicatie
De betrokken organisaties Wijkvereniging Groeneweg en SBOS zijn op de hoogte van deze
ontwikkeling en hebben Merbij ook een initiatiefrol gespeeld. Vervolgens hebben zij inbreng
geleverd. Zij hebben ook al contact met de beoogde ontwikkelaar van de locatie Regioplein. Zij
zuUen in de toekomst ook input blijven leveren ten aanzien van het bouwplan en hun wensen
daarbij als gebruiker. Zij zijn ermee bekend dat het gebouw casco opgeleverd zal worden en dat
zij zelf de inrichting moeten bekostigen. Buiten communicatie met direct betrokkenen is verdere
communicatie is in dit stadium niet wenselijk, omdat het project nog in een voorbereidende fase
verkeert.

6. Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming wordt dit bedrag een bestemmingsreserve voor een investeringssubsidie bij
de stichting van de benedenverdieping locatie A. Mauvestraat / Sportlaan, welke naar verwach-
ting zal worden aangevraagd door Wijkvereniging Groeneweg voorafgaand aan de oplevering
van de nieuwe ruimten op de benedenverdieping A. Mauvestraat / Sportlaan.
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7. Risico's
De raad wordt verzocht goede nota te nemen van het feit dat ten aanzien van de toekomstige si-
tuatie sprake is van een aantal onduidelijMieden/aandachtspimten, te weten:

- dit project en de hiermee vrijkomende locaties hangen 1-op-l samen met de realisatie van
het cultureel multifunctioneel centrum Markt 18 en met de verkoop van de woningen bo-
venop de benedenverdieping van het nieuw te bouwen complex A.Mauvestraat / Sportlaan;

- nog niet bekend is wie de eigenaar zal zijn van de nieuwe mimten op de benedenverdie-
pingjyan A. Mauvestraat / Sportlaan^aannee hangt samen dat de precieze subsidievorm
eigenlijk ook nog niet bekend kan zijn. Bij de voorbereiding van dit beshiit is uitgegaan
van de situatie dat Wijikvereniging Groeneweg de nieuwe eigenaar zal worden;

- de prijsopgave die de beoogde ontwikkelaar doet voor de door SBOS en Wijkvereniging
Groeneweg gevraagde mimte bedraagt € 533.000,-- exclusief BTW, dat is € 634.270,- in-
clusief BTW. Dit is meer dan het bedrag waarmee in de besluitvorming rond Markt 18 d.d.
16 december mee wordt gerekend, te weten € 500.000,—.

Burgemeester en wethouders van Schagen,

secretaris burgemeester

A.M.J.P Leemans G. Westerink

Ter inzage (achter)Mggende stuMcen/documenten:
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de raadsledenkamer, waaron-
der:
- overzicht van de huidige en toekomstige bezetting van Wijkvereniging Groeneweg en van de

Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen Schagen (SBOS).
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GEMEENTE SCHAGEN

De raad van de gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2008 , nr.l5;

gezien het advies van de conmiissie Samenlevingszaken d.d. 1 december 2008;

BESLUIT:

1. In te stemmen met herhuisvesting van de Stichting Samenwerkende Ouderenbonden
Schagen en wijkvereniging Groeneweg op de te ontwikkelen locatie A. Mauvestraat /
Sportlaan;

2. Akkoord te gaan met reservering van een bedrag groot € 634.270, bestemd als investe-
ringssubsidie voor de ten behoeve van SBOS en Groeneweg nieuw te bouwen mimten
aan de A. Mauvestraat / Sportlaan, welke naar verwachting in 2012 zullen worden gere-
aliseerd;

3. Akkoord te gaan met dekking van het bedrag groot € 634.270 uit de algemene reserve;
4. Een nieuwe bestemmingsreserve nieuwbouw SBOS en wijkvereniging Groeneweg te

vormen;
5. Kennis te nemen van het feit dat ten aanzien van de toekomstige situatie nog sprake is

van een aantal onduidelijkheden / aandachtspunten / risico's.

Aldus besloten in de vergadering van 16 december 2008,

De raad van de^^ee^Ae Schagen,

griffier / ^ voorzitter

•v.

\. Voogd sterink




