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Voorstel 
 
Datum:  
Onderwerp/mijlpaal: Voorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet voor de 

voorbereiding en uitvoering van het huisvestingsplan. 
Werkgroep: Huisvesting, Facilitaire Zaken en Inkoop 
Datum behandeling PG: 4 juni 2014 
Datum behandeling SG: 10 juni 2014 
Datum behandeling KB 25 juni 2014 
BOR/BGO: Adviestraject BOR is lopende 
Naam steller: Reg Bilardie 
Afschrift aan: Leden werkgroep HFI 

Voorzitter werkgroepen Dienstverlening en Het Nieuwe Werken 
HEVO, mevrouw Mireille Uhlenbusch 

Bijlagen: Huisvestingsplan fusiegemeente Krimpenerwaard 
HEVO Kenmerk 1580301-0048.3.0, 5 juni 2014 

  
 
Inleiding 

Op 10 juni 2014 heeft de Stuurgroep Herindeling het huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente 

Krimpenerwaard vastgesteld. Dit voorstel omvat de beschikbaarstelling van het krediet dat nodig is 

voor de voorbereiding en de uitvoering van het huisvestingsplan. 

 

Huisvestingsplan 

Het huisvestingsplan treft u aan als bijlage bij dit voorstel. In uw vergadering van 25 juni zullen de 

opstellers aanwezig zijn en een presentatie verzorgen van het plan. In dit stuk volstaan wij met een 

toelichting op hoofdlijnen. Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de inhoud 

van het plan. 

 

Uitgangspunten 

De stuurgroep heeft de projectorganisatie opdracht gegeven de nieuwe huisvesting te realiseren en 

hierbij de volgende uitgangspunten in acht te nemen: 

� Geen centrale huisvesting  

� Gebruik van de bestaande panden  

� 1 of 2 klantcontactcentra realiseren  

� Logische clustering van afdelingen  

� Minder werkplekken dan fte  

� Raad en commissies huisvesten in gemeentehuis Lekkerkerk  

� College mag op andere locatie  

� Het Nieuwe Werken meenemen  

� Tijd: Voor 1 januari 2015 nieuwe huisvesting gereed 
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Huisvestingsoplossing 

De nieuwe gemeente dient per 1 januari 2015 te beschikken over een adequate huisvesting voor de 

dienstverlening, raad en raadscommissie, college en ambtelijke organisatie. Een huisvesting die voor 

de komende 10-12 jaar voldoet, van waaruit de inwoners, bedrijven en organisaties optimaal kunnen 

worden bediend en waarvan de oplossing ook in kostentechnische zin verantwoord is. De stuurgroep 

komt tot het oordeel dat de in het huisvestingsplan voorgestelde oplossing voldoet aan deze 

uitgangspunten. Deze oplossing komt neer op de volgende uitwerking: 

- Het dienstverleningscentrum (KCC) inclusief de backoffice te vestigen in het gemeentehuis in 

Stolwijk; 

- Het zorgloket inclusief de backoffice Sociaal Domein-WMO en SoZa in het gemeentehuis in 

Bergambacht; 

- de huisvesting van de raad en griffie in Lekkerkerk; 

- de huisvesting van het college in Schoonhoven. 

De overige organisatieonderdelen worden verdeeld over de binnen de genoemde gemeentehuizen 

beschikbare kantoorruimten. De gemeentehuizen van Ouderkerk en Haastrecht zijn gelet op de ligging 

en bouwkundige beperkingen minder geschikt voor de inzet in de nieuwe huisvesting en komen 

daarom voor afstoting in aanmerking. 

 

Dienstverlening 

De contacten met bezoekende inwoners concentreren zich in deze oplossing tot 2 centra in de 

Krimpenerwaard: het KCC in Stolwijk en het zorgloket in Bergambacht. Deze locaties zijn gelet op de 

reisafstanden (eigen- en openbaar vervoer) voor de inwoner het meest gunstig. De oplossing maakt 

het mogelijk dat deze contactcentra optimaal voor de bezoeker kunnen worden ingericht door ruime 

openingstijden en complete pakketten van dienstverlening. Deze oplossing is acceptabel omdat 

aanvullend hierop de nieuwe organisatie in staat is tot maatwerkoplossingen waarbij de inwoner op 

zijn eigen plek kan worden bediend, hetzij door digitale dienstverlening het zij door bezoek aan huis 

en de bezorging van producten thuis. Dit wordt mogelijk omdat de nieuwe organisatie wordt ingericht 

volgens de hedendaagse principes van Het Nieuwe Werken die het mogelijk maken de inwoner te 

bedienen op de plek en het moment waar het/haar hem het beste uitkomt. Om deze reden wordt in 

de voorgestelde oplossing afgezien van de inrichting van aparte serviceloketten. Het openhouden van 

dergelijke loketten zal ten nadele gaan van het serviceniveau in de 2 bezoekcentra, gaat veel geld 

kosten (€ 57.000 per jaar per servicepunt) en levert kijkend naar de ervaringen elders in het land niet 

de meerwaarde voor de inwoner op die ervan wordt verwacht. Voor een verdere toelichting verwijs ik 

u naar onderdeel 7.2.3. en Bijlage 2 van het huisvestingsplan.  

 

Voor de onderzoeken, inventarisaties, afwegingskaders en criteria en van de diverse mogelijke 

scenario’s waar de werkgroep zich over heeft gebogen, verwijs ik u naar het huisvestingsplan. Zoals 

eerder aangegeven zal in de klankbordgroep ook een inhoudelijke toelichting worden gegeven. 

 

 

Financiële gevolgen 

Een integrale raming is gemaakt van de kosten die met de voorbereiding en uitvoering van het 

huisvestingsplan zijn gemoeid. Deze ziet er als volgt uit: 
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De BTW over deze kosten is compensabel via het BTW-compensatiefonds. Opgemerkt wordt dat 

genoemd bedrag van € 4.300.000 ex. BTW een maximum bedrag is dat niet mag worden 

overschreden. De werkgroep onderzoekt in opdracht van de stuurgroep in de verdere uitwerking of 

versoberingen mogelijk zijn die leiden tot besparingen. De stuurgroep heeft voorts de 

projectorganisatie opgedragen de uitvoering van de werkzaamheden aan te besteden bij bedrijven in 

de Krimpenerwaard. Voor de toelichting van de investeringsonderdelen wordt verwezen naar 

onderdeel 8.1. van het huisvestingsplan. 

 

Dekking 

Voorgesteld wordt de investeringskosten van € 4.300.000 ex. BTW ten laste te brengen van het 

frictiekostenbudget Herindeling. 

 
Gevolgen voor de begroting 

Deze zijn gunstig. De totale jaarlijkse huisvestingslasten vallen met de implementatie van het 

huisvestingsplan structureel ruim € 160.000 lager uit ten opzichte van de totale huisvestingslasten in 

de huidige situatie. De oorzaak hiervan is dat huurpanden worden verlaten en daarmee ook de 

huurlasten vervallen. Ik verwijs u naar onderstaande berekening. 

 

Kosten per jaar 

Bestaande 

kapitaallast 

2014 

Overige 

lasten 2014 

Vervallen 

huurpanden 

Totaal nieuwe 

huisvestingslast 

Totaal huidige 

huisvestingslast 
Verschil 

428.110 1.151.434 -163.880 1.415.664 1.579.544 -163.880 

` 

Huisvestingslast 2014 (kapitaallasten en overige huisvestingslasten) € 1.579.544;    

Investering voorkeurscenario van € 4.300.000 ex. BTW ten laste van frictiebudget; 

Afstoten huurpanden leidt tot inverdieneffect in verband met vervallen huur- en overige lasten 

huurpanden van € - 163.880. 
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In de berekeningen zijn de opbrengsten van de afstoting van gebouwen (gemeentehuizen Haastrecht 

en Ouderkerk) die nu in eigendom zijn, niet verwerkt. Indien in de komende jaren tot verkoop van 

deze gebouwen wordt gekomen, levert dit extra incidentele inkomsten op. 

 

Planning 

De beschikbare tijd om te kunnen schakelen van besluitvorming naar echte uitvoering (voor 1 januari 

de nieuwe huisvesting gereed) is erg kort maar maakt een tijdige uitvoering niet onmogelijk. Wel is 

het belangrijk dat de raden nog voor het zomerreces een besluit gaan nemen over het krediet. 

Daarnaast is het belangrijk dat hangende deze besluitvorming de voorbereidingen voortgang kunnen 

blijven houden. 

 

Overwegingen 

Bij de beslissing om het huisvestingsplan vast te stellen heeft de stuurgroep het volgende overwogen: 

- De gekozen oplossing is sober en binnen korte tijd te realiseren. Bovendien wordt de 

gewenste efficiency behaald. Het aantal gebruikte gebouwen gaat terug van 8 naar 4. De 

inrichting van de gebouwen wordt op moderne leest geschoeid waarin de dienstverlening en 

samenwerking worden bevorderd en men voor veel werkzaamheden niet meer is gebonden 

aan een vaste plek. 

- De nieuwe huisvestingsoplossing is hierdoor toekomstgericht en afdoende voor de komende 

10-12 jaar. Dit betekent een belangrijke ontzorging van de nieuwe gemeente die zich kan 

gaan richten op haar nieuwe identiteit en eigenlijke taken. 

- De meeste gebouwen kennen een hogere leeftijd. Ook zonder de fusie zouden in de komende 

jaren uitgaven aan de bestaande gebouwen nodig zijn om deze up to date te houden als plek 

voor de dienstverlening en om te werken. Ook zonder fusie zou een efficiencyslag te maken 

zijn in de huisvesting kijkend naar bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de werkplekken in de 

huidige situatie. De fusie verschaft de hefboom om deze slag nu te maken. 

- Per saldo pakt de investering gunstig uit voor de begroting van de nieuwe gemeente, minder 

gebouwen en daardoor minder kosten. 

 

Voorgesteld besluit 

Op grond van bovengenoemde overwegingen de afzonderlijke raden voor te stellen: 

1. een krediet van in totaal € 4.300.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de 

voorbereiding en uitvoering van het huisvestingsplan, dit neerkomende op de volgende 

bedragen  per gemeente: 

€ 860.000 ex. BTW beschikbaar te stellen door de raad van Bergambacht; 

€ 860.000 ex. BTW beschikbaar te stellen door de raad van Nederlek; 

€ 860.000 ex. BTW beschikbaar te stellen door de raad van Ouderkerk; 

€ 860.000 ex. BTW beschikbaar te stellen door de raad van Schoonhoven; 

€ 860.000 ex. BTW beschikbaar te stellen door de raad van Vlist; 

2. De uitgaven ten laste te brengen van het frictiekostenbudget Herindeling; 

3. De hiervoor vereiste begrotingswijzigingen door de raden te laten vaststellen. 

 


