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Vragen naar aanleiding van gesprek met de Klankbordgroep Raadsleden op 16 maart 2016 
 
Aanwezig: A. Haije, H. de Hollander, J. Portengen, J. Duyts, L. Voskuil, M. Munneke-Smeets, R. Sweijen, Th. 
Fambach, K. Coesmans, M. Troost, M. Knibbe 
 
 
Tijdens de bijeenkomst met de Klankbordgroep zijn de volgende vragen gesteld. Sommige vragen zijn 
bediscussieerd, andere vragen worden door middel van dit document beantwoord.  
 
Is de ontmoetingsruimte open voor iedereen, ook voor afspraken met ambtenaren? 
 
Reactie College 
De ontmoetingsruimte is open voor iedereen die een afspraak heeft voor dienstverlening, contact wil hebben 
met een ambtenaar op afspraak, voor ambtenaren onderling, voor politici met ambtenaren etc etc. kortom 
voor alle activiteiten waarbij het gaat om ontmoeten tussen gemeente en derden. 
 
Hoe  verloopt de routing in het gebouw, moet iedereen langs het college lopen? 
 
Reactie College 
Het vergadercentrum is vanaf diverse kanten te benaderen. Er zijn verschillende opgangen te vinden. De 
enigen die langs het college zouden lopen zijn medewerkers van de gemeente die een flexplek hebben 
‘gekozen’ op de eerste verdieping in de zone achter het college. De medewerkers die op de tweede verdieping 
zitten kunnen via de trap zonder langs het college te gaan in het vergadercentrum komen. Dat geldt ook voor 
de medewerkers op de begane grond. 
 
Hoeveel is er tot nu toe uitgegeven van het begrote budget? 
 
Reactie College 
Het project bevind zich momenteel in de fase van de bouwvoorbereiding. In deze fase worden nog geen grote 
uitgaven gepleegd, met uitzondering van de advisering die nodig is om deze fase goed vorm te geven.  
De raad heeft met het vaststellen van het Programma van Eisen en het voteren van het krediet de kaders 
aangegeven waarbinnen het project dient te opereren.  Het college, de portefeuillehouder bewaakt de 
voortgang en zal op basis van afwijkingen rapporteren aan de raad. 
 
Specifiek voor de raadszaal: kunnen we voor het budget voldoen aan het programma van eisen van de raad? 
 
Reactie College 
Het programma van eisen van de raad maakt integraal onderdeel van het bouwtraject uit. Het krediet is 
taakstellend. In de ontwerpfase en daarna bij de uitvoering zullen deze zaken met elkaar in evenwicht gebracht 
worden. Het College gaat er dus van uit dat het budget voldoende is. Mocht dat niet zo blijken te zijn, dan 
gelden hiervoor de gangbare werkwijzen. 
 
HvB wil graag inzage in de kosten van het programma van eisen, maar ook inzage in meer- en minder kosten 
bij bepaalde keuzes. 
 
Reactie College 
Het ontwerp wordt integraal gemaakt waarbij continue de afweging gemaakt wordt of bepaalde wensen 
haalbaar zijn in het totaalontwerp. Keuzes die gemaakt worden beinvloeden elkaar daar continue in. De 
eindopgave is om het totale ontwerp te laten passen binnen het taakstellend krediet.Een dergelijk overzicht is 
niet te geven zonder het totaalbeeld daar dus op aan te passen  
 
Is de afstand van de deur tot de balies wel goed haalbaar voor burgers die wellicht slecht ter been zijn?  
 
Reactie College 
Uit de contacten die we hier met het WMO-platform over gehad hebben, is niet gebleken dat dit een 
probleem is. We zullen dit nog dubbel checken. Wel wordt het gebouw momenteel  ingericht vanuit de 
filosofie dat het baliebezoek de komende jaren flink zal afnemen. Dat heeft te maken met de digitalisering van 
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gemeentelijke producten en diensten enerzijds en anderzijds dat voor een aantal van de veelgevraagde 
producten de frequentie van vervallen van de documenten van 5  naar 10 jaar is gegaan. Voor wat betreft de 
bezoekers voor de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein geldt dat niet in die mate.  
 
Kan de ingang ook op een andere plek gezet worden? 
 
Reactie College 
Uiteraard kan de ingang ook op een andere plek gezet worden. Echter, de plaats van de ingang “in de oksel 
van het gebouw” is door de architect gekozen vanuit de filosofie dat het belangrijk is om verbinding te maken  
tussen de lange en de korte vleugel: Het maakt hierbij niet uit waar iemand voor komt: er is één centrale 
ingang waar alle bezoekers dezelfde ontvangst mogen verwachten en vanuit die ontvangst wordt men 
doorgeleid naar loketten, ontmoeten, vergaderen etc. Het totale ontwerp, inclusief het ontwerp van de 
technische installaties, is gebaseerd op de plek van de centrale ingang. 
  
Hoeveel vierkante meter ruimte schiet er over op de tweede verdieping? 
 
Reactie College 
Op de tweede verdieping schiet 380 m2 over. 
 
De raadzaal is multifunctioneel ingestoken. Daardoor zou er meer ruimte  voor overige aangelegenheden 
ontstaan. Dat was het doel van de raad. Maar nu we de beperkingen van de zaal inzien, zou je dan het 
multifunctionele kunnen loslaten? En dan met een vaste opstelling gaan werken bijvoorbeeld met meer 
ronde vormen.  
 
Reactie College 
Uiteraard kan het multifunctioneel gebruik van de raadzaal als uitgangspunt worden losgelaten. De raad richt 
haar eigen werkruimte in. Echter, het loslaten van de gedachte dat de raadszaal multifunctioneel moet zijn, 
levert op zich geen ruimtewinst op. Ook bij een vaste opstelling zal er gekozen moeten worden voor een 
opstelling die past bij de raadsvergaderingen. De opstellingen die bij wijze van voorbeeld getoond zijn, geven 
aan wat de mogelijkheden van de zaal zijn vast of flexibel. De keuze van het meubilair, halfrond, vierkant al of 
niet in arena-opstelling hoeft ook het multifunctionele karakter van de ruimte niet te beperken. 
  
Kan de hele vloer verhoogd worden?  
 
Reactie College 
Wij gaan er vanuit dat de vraag voortkomt uit de eerder door u geuite wens om de raadzaal van een vloer te 
voorzien die geen hoogte-verschillen kent. Na onderzoek naar de mogelijkheid om de verhoging, welke nu 
een deel van de publieke tribune herbergt, weg te halen, kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
De verhoging kan weggehaald worden. De kosten die met deze ingreep samenhangen bedragen naar 
schatting €15.000,-  Een inhoudelijk argument om niet tot verlaging over te gaan is gelegen in het feit dat door 
de verhoging er juist betere zichtlijnen ontstaan op het vergadergedeelte.  
Het verhogen van de laaggelegen vloer kan. Echter, wij denken dat dat uiteindelijk  geen ruimtewinst oplevert. 
 
Wel de mogelijkheid behouden om met elkaar te communiceren, dus geen eerste en tweede rang.  
 
Reactie College 
We begrijpen de gedachte die u hier uit. Het is aan de raad om de voorwaarden te definiëren waaraan de 
opstelling moet voldoen en daarbij dan een opstelling te kiezen die het beste past bij de manier waarop zij wil 
werken.  
 
Ook de mogelijkheid behouden om steunfractieleden in een rij achter de raadsleden te laten zitten.  
 
Reactie College 
We begrijpen de gedachte die u hier uit. Het is aan de raad om de voorwaarden te definiëren waaraan de 
opstelling moet voldoen en daarbij dan een opstelling te kiezen die het best past bij de manier waarop zij wil 
werken. 
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Hoe gaat dit proces verder? 
 
Reactie College 
De volgende stap is dat de raad zich bezig gaat houden met de inrichting van de raadzaal. Om tot goede 
keuzes te kunnen komen, wordt er onder andere door de griffie gewerkt aan een voorstel aan uw raad om als 
raad zelf de inrichting ter hand te nemen.  
 
Hoe brengen we in het proces de verschillende klankbordgroepen en inspraakprocedures bij elkaar? 
Overzicht kostenkant, vallen hier nog keuzes te maken?  
 
Reactie College 
De reacties van alle klankbordgroepen worden door de projectleiding verzameld en gemotiveerd wel of niet 
verwerkt in het ontwerp. Omdat de verschillende klankbordgroepen over verschillende onderdelen van het 
gebouw adviseren is het niet noodzakelijk de procedures bij elkaar te brengen om zo de overlap te kunnen 
bewaken. Mocht zich dat voordoen dan zal dit door de projectleiding met de opdrachtgever besproken 
worden. 
 
De opgave is helder, het krediet is gevoteerd en het programma van eisen is vastgesteld. De raad heeft haar 
kaderstellende rol vervuld. Het ziet er daarnaast ook nog naar uit dat binnen de aangegeven financiële kaders 
het project gerealiseerd kan worden, inclusief de daarbij behorende duurzaamheidsambities. In opdracht van 
de portefeuillehouder is hier ook strak op gestuurd. Het project is in de uitvoeringsfase beland. Het ontwerp 
wordt als een definitief ontwerp door het college vastgesteld. Het college zal hierbij bekijken wat er met de 
verschillende inbreng uit de procedures die gevoerd zijn is gebeurd. De verbouwing wordt vervolgens door 
middel van een aanbestedingsprocedure op de markt gezet aan de hand van een besteksomschrijving. De te 
maken keuzes, als onderdeel van het ontwerptraject zijn gemaakt.  
 
Is het niet zo dat doordat er sprake is van een vide het geluid van boven naar beneden en vise versa voor 
overlast kan zorgen waardoor evenementen elkaar in de weg kunnen zitten?  
 
Reactie College 
Dit probleem kan zich voordoen. We schatten in dat dat vooral zal zijn op het moment dat er sprake is van 
geluidsversterking. We denken dat dit oplosbaar is door een verstandige programmering van de ruimte (wat 
doe je waar) en door toepassing van flexibele akoestische schermen beheersbaar blijft. Zoals aangegeven 
biedt de ruimte mogelijkheden te over. Zaken die gevoelig zijn voor overlast zouden dan ook het best in een 
van de vergaderkamers gepland kunnen worden. 
 
Vlekkenplan? Waar zit bijvoorbeeld de griffie?  
 
Reactie College 
De projectleiding heeft een vlekkenplan opgesteld voor de ambtelijke organisatie om na te gaan of de indeling 
zodanig is dat eenheden die bij elkaar willen zitten ook logisch een plek zouden kunnen vinden. Dit 
vlekkenplan is onderdeel van de adviesaanvraag aan de OR. In het PvE staat aangegeven dat de griffie in 
hetzelfde kantoorconcept zal werken als de rest van de organisatie. In het voorlopige vlekkenplan zit de griffie 
in de werkvleugel op de eerste verdieping. Het is verder aan de griffie om met de raad afspraken te maken 
over de vind- en bereikbaarheid van de functionarissen. 
 
De klankbordgroep van de raad wil graag inzicht in de input vanuit de klankbordgroep en de OR in de 
organisatie.  
 
Reactie College 
De klankbordgroep van medewerkers heeft, op verzoek van de OR in het kader van diens advisering over het 
ontwerp, een advies over het VO uitgebracht aan de OR. Binnen het totale adviestraject is dit een tussenstand 
en echt bedoeld voor de OR. De OR zal dit advies gebruiken als input bij de gesprekken met de bestuurder. OR 
en bestuurder hebben afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Concreet betekent dit dat de OR, de 
directie, een vertegenwoordiging uit de  klankbordgroep en de projectleider Huisvesting de komende weken 
samen op pad gaan om het Definitieve Ontwerp inzake het deel dat de werkorganisatie raakt,  vorm te geven. 
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Wordt de terugverdiencapaciteit van de duurzaamheidsmaatregelen meegenomen in de investering? 
 
Reactie College 
Dat is zeker het geval. De voorgestelde geselecteerde maatregelen hebben een terugverdientijd van 10-15 
jaar. Dit heeft de raad ook meegegeven als kader. 
 
Zijn er 61 of 100 publieksplaatsen? 
 
Reactie College 
In het PvE stond aangegeven dat de raad een publieke tribune wil waar 100 personen op kunnen plaatsnemen. 
Maar, zo stelt het PvE,  mocht dat niet haalbaar zijn dan zou dit ook opgelost kunnen worden door eventueel 
buiten de ruimte aanvullende plaatsen te vinden waar door middel van een projectiescherm de vergadering 
gevolgd kan worden. Het aantal publieksplaatsen is afhankelijk van de opstelling/inrichting die wordt gekozen. 
In de zeer ruwe schets van verschillende opstellingsvoorstellen die u heeft ontvangen, komen wij uit  op een 
bandbreedte van 18 tot 36 plaatsen op de begane grond en 25 op het balkon. Totaal dus 43 tot 61 plaatsen. 
Zoals tijdens de presentatie ook is aangegeven kan, wanneer meer plekken nodig zijn, deze gevonden worden 
in de ontvangstruimte. 


