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Raadsmededeling vaststelling definitief ontwerp gemeentehuis
Het college van Gooise Meren heeft het definitief ontwerp voor de verbouwing van het Gemeentehuis heeft
goedgekeurd. Daarmee gaat de verbouwing van het gemeentehuis een nieuwe fase in. De aanbesteding van
de bouw en van de aanschaf meubilair zijn in gang gezet.
Het definitief ontwerp is tot stand gekomen na uitgebreide participatie en consultatie binnen de ambtelijke
organisatie. Ruim 200 werknemers hebben gereageerd op het voorlopig ontwerp. De ondernemingsraad
stelde in haar advies aan het college vast dat een groot aantal verbeteringen ten opzichte van de voorlopig
ontwerp zijn gerealiseerd. Uiteraard had ook de klankbordgroep van de raad haar inbreng.
Het ontwerp voldoet aan het Programma van Eisen zoals dat door de fusieraad is vastgesteld.
Inrichting raadzaal
Ten aanzien van de raadszaal is in het college afgesproken dat de raad nog mogelijkheden heeft om na te
denken over de manier van werken tijdens de raadsvergaderingen en de opstelling die daar het best bij past.
Door het goedkeuren van het DO wordt deze discussie niet geblokkeerd. Mocht deze discussie leiden tot
(bouwkundige) aanpassingen, dan kunnen deze nog worden meegenomen in het verbouwingstraject dan wel
bij de inrichting van de raadszaal.
De klankbordgroep heeft een tweetal aandachtspunten meegegeven die ook wat het college betreft hiermee
nog niet van tafel zijn. Het betreft hier de lichttoetreding tot de raadszaal en het aantal plaatsen op de
publieke tribune. Momenteel wordt gewerkt aan een aantal inrichtingsvoorstellen die kunnen dienen ter
onderbouwing van de discussie die de raad intern over dit onderwerp voert.
Om nog van invloed te kunnen zijn op de aanbesteding dienen eventueel bouwkundige aanpassingen op 17
juni 2016 bekend te zijn. Dat is het laatste moment waarop deze wijzigingen nog in de aanbesteding
betrokken kunnen worden. Eventuele wijzigingen zullen, omdat het ontwerp nu financieel sluitend is
automatisch tot extra kosten gaan leiden (die niet binnen de projectbegroting opgevangen kunnen worden).
Raadsvergaderingen tijdens de verbouwing
Momenteel wordt onderzocht hoe tijdens de verbouwing de raadsvergaderingen doorgang kunnen vinden. Dit
gebeurt in nauw overleg tussen de facilitaire afdeling en de griffie.
Vertrouwelijkheid
Omdat de bij het ontwerp behorende raming financiële gegevens bevat die concurrentiegevoelig kunnen zijn,
is niet het complete ontwerp voor een ieder openbaar, zo heeft het college besloten. Indien gewenst kunnen
raadsleden deze gegevens wel vertrouwelijk inzien. Zij dienen zich dan te wenden tot projectleider de heer M.
Troost, die dan de raming met u door kan lopen. De raming zal niet verspreid worden. Voor het college was
van belang dat met deze raming binnen de kaders van het krediet gebleven wordt. Dat is het geval.
Vervolgtraject
Het DO vormt de basis voor de aanbesteding van de aannemer. De verwachting is dat dit eind september tot
de keuze van een aannemer zal leiden die dan de uitvoering ter hand zal nemen. Het definitief ontwerp zal ten
behoeve van de raad op het RIS worden geplaatst.

