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0. SAMENVATTING/LEESWIJZER

Inlichtingen bij
J.A.B. Agricola (SLZ)

Voor u ligt de commissienotitie ‘adviseren over de toekomst Breeduit’. De
aanleiding voor deze notitie zijn de uitkomsten van de inventarisatiefase, die
gestart is na de quickscan toekomst Breeduit van februari 2014. Het doel van
de inventarisatiefase was om toekomstscenario’s te onderzoeken voor
Breeduit.
Naast de uitkomsten van de inventarisatiefase doet het college een
aanbeveling voor de toekomst van het gebouw Breeduit. Het college verzoekt
de commissie richting te geven op basis van de uitkomst van de
inventarisatiefase en aan te geven of de planontwikkeling kan worden
voorgezet voor het aanbevolen scenario.
Op basis van de inventarisatie, getoetst aan de gestelde randvoorwaarden
bevelen we u aan om te kiezen voor compartimentering van twee huidige
gebruikers van het pand, te weten basisschool de Zonnewijzer en
peuterspeelzaal de Regenboog. Daarbij bevelen we u aan om voor de
invulling van de rest van het gebouw één scenario verder uit te werken,
namelijk vestiging van een grote instelling werkzaam in het Sociaal domein.
Er is een potentiele huurder, namelijk Sherpa. Deze instelling zal dan het Jan
Ligthartcentrum verplaatsen van de huidige locatie aan de Brinklaan naar
Breeduit.
In paragraaf 1 geven we u een globale beschrijving van de historie van
Breeduit tot nu toe. Daarna geven we een korte schets van het gebouw en
haar gebruikers (2.2). Vervolgens beschrijven we de inventarisatie van
toekomstscenario’s (2.4) getoetst aan de door u gestelde randvoorwaarden
(2.3). Er is sprake van twee kansrijke scenario’s die in paragraaf 2.4 verder
worden uitgewerkt. In paragraaf 2.5 vindt u de conclusies en aanbevelingen
van het college.
Achtergrondinformatie is bijgevoegd in drie bijlagen.
Bijlage 1
beschrijving kansarme scenario’s
Bijlage 2
projectbeschrijving aanbevolen scenario
Bijlage 3
schetsplan Sherpa

.
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1. INLEIDING; HISTORIE BREEDUIT IN VOGELVLUCHT

In 2001 ging de planontwikkeling voor een Brede School in Bussum
voorzichtig van start. In 2002 tekenden de gemeente Bussum en de
schoolbesturen van de Zonnewijzer en de Michiel de Ruyterschool een
intentieverklaring om een maximale inspanning te verrichten om tot een
Brede School in de wijk Westereng te komen.
In de periode 2004-2006 is de opzet voor de Brede School voor renovatie en
gedeeltelijke nieuwbouw aangepast naar een volledige nieuwbouw en
uitbreiding met Stichting Elcker, SKBNM en de Openbare Bibliotheek
Naarden-Bussum als participanten. Ook is het plan aangepast met
wooneenheden en een parkeergarage. In 2006 is hiervoor opnieuw een
intentieverklaring ondertekend door alle betrokken partijen.
In 2007 startte de bouw van de Brede School. In september 2009 was de
feestelijke opening van de Brede School Breeduit. In de eerste jaren in de
Brede School bleek het beheer van het gebouw een struikelblok, door het
open karakter van het gebouw. De vergaande inhoudelijke samenwerking
zoals partijen dat in de planfase voor ogen stond, kwam onvoldoende van de
grond. Teruglopende aantallen kinderen bij de scholen en de buitenschoolse
opvang en tegenvallend gebruik van de jeugdbibliotheek hielpen hier niet aan
mee. Uiteindelijk hebben de participanten aangegeven niet verantwoordelijk
te willen zijn voor het beheer en de exploitatie van het gebouw Breeduit
waardoor een beheerstichting Breeduit niet van de grond is gekomen.
Terwijl de gemeente in 2013 plannen ontwikkelde voor een betere
beheersbaarheid kondigden na de zomer twee partijen in Breeduit hun
vertrek aan. Dit maakte een breder plan, voor een nieuwe en beheersbare
invulling van Breeduit noodzakelijk. Eind 2013 besprak de gemeenteraad een
rapport van de rekenkamercommissie ‘Breeduit gemeten; breed uitgemeten’,
d.d. 22 oktober 2013 (RV 2013-109) over de totstandkoming en problematiek
bij Breeduit. Tegelijkertijd met het rapport van de rekenkamercommissie
legde het college een commissienotitie (CN2013.052)voor waarin de stand
van zaken bij Breeduit op dat moment werd geschetst en de commissie werd
gevraagd om richting te geven aan het zoeken naar een nieuwe invulling van
Breeduit. In februari 2014 is een eerste quickscan (bijlage bij MC2014.007)
besproken in de commissie welzijn. De conclusie van de quickscan was dat
de doelstellingen van het concept Breeduit niet haalbaar waren voor de
toekomst. De commissie werd vervolgens gevraagd aan te geven welk
scenario zij verder uitgewerkt wilde zien voor de toekomst van Breeduit. De
commissie koos ervoor om alle scenario’s verder te laten uitwerken. Hierbij
werd door de partijen het uitgangspunt meegegeven dat het de exploitatie
van Breeduit moest worden verbeterd.
In de loop van 2014 zijn door het college scenario’s uitgewerkt. Conclusie
van deze uitwerking is dat één van deze scenario’s kansrijk wordt geacht met
behoud van de maatschappelijke doestelling. Met de bij dit scenario
betrokken partijen zijn we de oriëntatiefase in gegaan voor verdere
uitwerking. Met deze commissienotitie leggen we de huidige stand van zaken
aan u voor en vragen we u aan te geven of het college verder kan gaan met
de planontwikkeling in de aanbevolen richting.
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2. INHOUDELIJK
2.1. Het gebouw Breeduit
Het gebouw Breeduit bestaat uit twee gebouwdelen en een middenvleugel.
Het totale gebouw heeft een oppervlakte van 4.554 m2. Bij het gebouw zijn
enkele buitenruimten gecreëerd voor onderwijs en peuterspeelzaal. Een patio
in gebouwdeel B, een afgesloten schoolplein naast gebouwdeel B en een
open schoolplein dat is gesitueerd boven de parkeergarage en tussen de
woningen. Dit plein kan ook door omwonenden gebruikt worden. Naast
gebouwdeel A ligt een groenstrook. De parkeergarage onder het open
schoolplein is bestemd voor vrij parkeren voor de wijk en de gebruikers van
Breeduit.

Op dit moment zijn in totaal zijn zes organisaties gevestigd in Breeduit.
PC basisschool de Zonnewijzer (Proceon)
De school geeft onderwijs aan circa 200 leerlingen, verdeeld over totaal 9
klaslokalen. Het leerlingenaantal is in 2014 gestegen door het vertrek van de
dislocatie Emmaschool Breeduit. Momenteel ziet de school enige terugloop
in leerlingen.
Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau)
De jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de regio Gooi en
Vechtstreek en sinds 2009 voor locatie Bussum gevestigd in Breeduit. In
2013 heeft het portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein opdracht gegeven
om te kijken naar samenvoeging van de jeugdgezondheidszorg en het CJG,
in het kader van de transities Sociaal domein. Het streven is om in Naarden
en Bussum medio 2015 de Jeugdgezondheidszorg en het CJG samen te
voegen. Hiervoor wordt gekeken naar een passende (eventueel een
gezamenlijke) locatie.
Openbare bibliotheek Naarden-Bussum
Sinds 2009 is een jeugdbibliotheek gevestigd in Breeduit. Een openbare
jeugdbibliotheek in Breeduit is gezien de bezoekersaantallen niet rendabel.
De bibliotheek staat echter wel open voor alternatieve vormen van
samenwerking in de wijk, bijvoorbeeld door ondersteuning van de
schoolbibliotheek (Schoolwise) of andere samenwerkingsvormen.
SKBNM peuterspeelzaal De Regenboog
De peuterspeelzaal is ontstaan door samengaan van peuterspeelzalen de
Ruytertjes en De Zonnetjes. Sinds 2009 worden beide peuterspeelzalen
geëxploiteerd door de SKBNM (Ruytertjes viel voorheen onder Versa
Welzijn) en sinds 2014 is de naam gewijzigd naar peuterspeelzaal De
Regenboog. De peuterspeelzaal De Regenboog is een peuterspeelzaal met
vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in het kader van
onderwijsachterstandenbeleid.
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Steunpunt LFB
Steunpunt LFB is een vereniging door en voor mensen met een
verstandelijke beperking, gevestigd in Breeduit sinds 2013 voor een
driejarige pilot die eindigt in oktober 2015. Het Steunpunt richt zich op
informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging vanuit
ervaringsdeskundigheid, als dagbestedingsactiviteit (eerst vanuit de AWBZ
en vanaf 2015 vanuit de Wmo). Het Steunpunt LFB werkt aan een
doorontwikkeling van haar activiteiten in de regio voor de toekomst, waarbij
subsidiering niet meer nodig zal zijn. Zij zoekt hiervoor een andere locatie.
Informatiepunt Westereng
De afdeling Ruimte van de gemeente Bussum huurt sinds 2012 een
klaslokaal in Breeduit als directieverblijf en informatiepunt voor bewoners
voor de uitvoering van de herinrichting Westereng. Het project Westereng
eindigt naar verwachting uiterlijk medio 2017 waarna de huurovereenkomst
wordt beëindigd.
Vertrokken huurders/gebruikers
In totaal zijn er sinds 2009 vier vaste huurders/gebruikers uit Breeduit
vertrokken.
In 2011 heeft Stichting Elcker haar activiteiten in het theater beëindigd. Haar
opvolger Theater Bussum heeft de exploitatie voortgezet tot haar
faillissement in 2013. In maart 2014 heeft de SKBNM haar buitenschoolse
opvang De Zonnebloem in Breeduit gesloten. De Koningin Emmaschool
heeft met ingang van het schooljaar 2014-2015 haar dislocatie uit Breeduit
verplaatst naar haar hoofdlocatie.
2.2. Beheer en verhuur
Zowel het beheer als de financiële administratie van Breeduit waren in 2009
uitbesteed aan externe partijen. De bedoeling was dat er een beheerstichting
zou komen van de gezamenlijke gebruikers. Door het open karakter van het
gebouw is het beheer redelijk complex en de gebruikers gaven aan een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beheer en het leegstandsrisico
niet op zich te kunnen nemen. Vanaf 2012 ligt het beheer bij de gemeente en
vanaf 2013 ook de financiële administratie.
De beheertaken van de gemeente vallen in drie categorieën;
• Overkoepelende beheertaken voor zowel verhuurde als niet verhuurde
vierkante meters (bijvoorbeeld onderhoud, schoonmaak, afvalverwerking
en verzekering). Huurders betalen hiervoor servicekosten en het
onderwijs hevelt middelen vanuit de rijksbijdrage over aan de gemeente
die bestemd zijn voor het exploiteren en beheren van een school. Beheer
van multifunctionele ruimten die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een
gebruiker of huurder. Deze ruimten kunnen wel per uur gebruikt worden
door gebruikers of huurder of (bij passend gebruik) gehuurd worden door
externen.
• Beheer van leegstaande ruimte vanuit het gemeentelijk leegstandsrisico
in afwachting van nieuwe (al dan niet tijdelijke) verhuur.
Van de 4.554m2 in Breeduit is op 1 januari 2015 ongeveer 36% is toe te
rekenen aan een huurder/gebruiker. Daarnaast bestaat ongeveer 34% uit
multifunctionele ruimten en is de leegstand op dit moment ongeveer 29%.
De parkeergarage onder het open schoolplein wordt nauwelijks gebruikt en is
niet kostendekkend. Aangezien sprake is van vrij parkeren heeft het gebruik
op zich geen invloed op de exploitatie van de parkeergarage.
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2.3 Randvoorwaarden voor de toekomstige invulling Breeduit
Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de opdracht van de
commissie welzijn in februari 2014 zijn een aantal randvoorwaarden te
formuleren waar de toekomstige invulling van Breeduit aan moet voldoen.
Gebouwcompartimentering
Bij de invulling van de toekomstscenario’s is het vanuit de invalshoek beheer
en exploitatie maar ook vanuit de ervaren behoefte van gebruikers, zeer
wenselijk dat er zoveel mogelijk vierkante meters toerekenbaar worden aan
huurders/gebruikers. Daarbij helpt het als we de bewoners van Breeduit
kunnen “compartimenteren”. Hiermee wordt bedoeld dat een organisatie een
eigen afsluitbaar gebouwgedeelte heeft waarin zij zelf verantwoordelijkheid
kan nemen voor beheer en gebruik en niet belemmerd wordt door een te
open gebouw. Het streven is om samenwerking tussen bewoners zo goed
mogelijk te maken zonder dat beheerproblemen daarbij in de weg staan.
Deze situatie is beter te bereiken met enkele grote professionele
huurders/gebruikers dan bij een grote versnippering van kleine partijen.
Zowel voor beheer, gebruiksgemak als voor het opbouwen van inhoudelijke
samenwerking is het wenselijk dat organisaties voor een langere termijn in
het pand gevestigd zijn.
De gebouwcompartimentering heeft betrekking op het kunnen scheiden van
de bouwdelen A en B en de middenvleugel. Daarnaast is het belangrijk dat
de functies of de individuele huurders/gebruikers van elkaar gescheiden zijn.
Combinatie onderwijs en peuterspeelzaal
In het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgelegd dat we daar waar
mogelijk onderwijs en peuterspeelzaal combineren vanwege de doorgaande
lijn. Ook in de situatie van Breeduit willen we deze doorgaande lijn behouden.
Een deel van de aanwas van de Zonnewijzer komt uit de peuterspeelzaal.
Het is wenselijk om deze twee organisaties dicht bij elkaar te vestigen.
Maatschappelijk rendement
Bij de bespreking van de quickscan in februari 2014 heeft de commissie
welzijn de voorkeur uitgesproken voor een maatschappelijke invulling maar
ook verbetering van de exploitatie. Dat betekent dat de invulling
maatschappelijk rendement moet hebben en dus moet bijdragen aan de
invulling van een aantoonbare maatschappelijke behoefte. In financieel
opzicht moet deze invulling bij voorkeur een positief effect hebben op de
totale exploitatie van Breeduit en in elk geval geen negatief effect. Wel heeft
de commissie aangegeven dat ook scenario’s met een niet-maatschappelijke
bestemming onderzocht moeten worden.
Mogelijkheid tot betere exploitatie van de parkeergarage
Hoewel geen onderdeel van de opdracht van de commissie welzijn op basis
van de quickscan, ligt er vanuit de gemeenteraad wel de opdracht om te
kijken naar de mogelijkheden de exploitatie van de parkeergarage te
verbeteren. Bij de kansrijke scenario’s is hier naar gekeken.
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2.4. Uitkomsten inventarisatiefase
2.4.1 Overzicht geïnventariseerde scenario’s
Na de bespreking van de Quickscan Breeduit in februari 2014 is een
uitgebreide inventarisatie gestart van alle mogelijke toekomstscenario’s voor
Breeduit. Op basis van de hierboven genoemde randvoorwaarden is een
afweging gemaakt. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle
afgewogen scenario’s. De kansrijke scenario’s worden in paragraaf 2.5
verder uitgewerkt. Een uitgebreidere beschrijving van de afweging van de
kansarme scenario’s vindt u in bijlage 1 bij deze notitie.
Functie
Maatschappelijke bestemming
Kunst en cultuur
Gezondheidszorg
Integraal Kindcentrum (IKC)
Wijkontmoetingscentrum; verplaatsing van de Uitwijk
Functie in de transities Sociaal domein
- Organisatieverzamelgebouw binnen Sociaal
Domein voor meerdere kleine partijen
- Bestemmen voor één grotere organisatie
werkzaam binnen Sociaal Domein
Niet-maatschappelijke bestemming
Bedrijfs- en/of kantoorverzamelgebouw (niet
maatschappelijke functies)
Detailhandel
Werklocatie voor ambtenaren voor Gooise Meren
Combinatie met wonen

Uitkomst
Kans ARM
Kans ARM
Kans ARM
Kans ARM
Kans ARM
Kans RIJKER

Kans ARM
Kans ARM
Kans ARM
Kans RIJKER

2.4.2 Scenario vestiging van een grotere organisatie werkzaam binnen
het Sociaal domein
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de jeugdwet, de participatiewet en de Wmo 2015. Een
toekomstscenario voor Breeduit kan zijn om zich op het Sociaal domein te
richten en hierin zijn twee deelscenario’s te onderscheiden, te weten;
a. Organisatieverzamelgebouw voor meerdere kleine organisaties
werkzaam op het terrein van Sociaal domein (zie bijlage 1 voor
uitwerking)
b. Eén grotere organisatie werkzaam op het terrein van Sociaal
domein vestigt zich in Breeduit.
Vanuit de exploitatie bekeken is het meest wenselijke scenario dat er één
huurder zoveel mogelijk m2 huurt die in de huidige situatie onder het beheer
en exploitatie van de gemeente Bussum vallen, waarbij de huidige gebruikers
en de nieuwe gebruiker niet worden verspreid zitten door het gebouw maar
per huurder/gebruiker gebruik maken van een gebouwcompartiment. De
verwachting is dat binnen het Sociaal domein de grootste kans van slagen is
om een dergelijke huurder te vinden.
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In de loop van 2014 hebben zich meerdere organisaties zich bij de
gemeente Bussum gemeld die zich oriënteren op vestiging in Bussum. Over
het algemeen hadden deze organisaties geen interesse in Breeduit maar in
andere gemeentelijke panden. Dit is een interessante ontwikkeling waarbij
naast ruimtelijke en economische aspecten ook goed gekeken moet worden
vanuit de invalshoek Sociaal domein. Vraag is dan of de ambitie van een
dergelijke organisatie past bij de vraag van onze inwoners en wat de
financiële effecten zijn voor de gemeente. Vanaf 2015 worden functies als
dagbegeleiding en beschermd wonen gefinancierd door de gemeente.
De afgelopen maanden heeft de gemeente Bussum gesprekken gevoerd met
een partij in het Sociaal domein die reeds gevestigd is in Bussum, namelijk
Sherpa. Het gaat hierbij om de mogelijkheid om het Jan Ligthartcentrum
(JLC), nu gevestigd aan de Brinklaan 36a-40, te verhuizen naar Breeduit. Op
deze locatie, die ook eigendom is van de gemeente, biedt Sherpa
dagbesteding aan cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel en aan licht
verstandelijk gehandicapt.
Brinklaan 36a-40 wordt sinds 13 september 1996 verhuurd aan het Jan
Ligthartcentrum (thans Sherpa). Het gebouw wordt gebruik voor
dagbesteding voor mensen met een beperking.
Eind 2012 is door de brandweer de vluchtweg op de eerste verdieping
van Brinklaan 36a-40 afgekeurd. Daarnaast is verbouw en het
aanpassen van de isolatie van het gebouw nodig om aan te sluiten bij
de voorzieningen die nodig zijn in verband met bezuinigingen in het
kader van de WMO. Sherpa heeft hiervoor geen eigen middelen en dit
is voor hen aanleiding om verplaatsing van de activiteiten en derhalve
beëindiging van huur van het pand te overwegen.

Samen met Sherpa zijn plannen ontwikkeld voor huisvesting in Breeduit. In
bijlage 3 treft u een schetsplan aan. Op basis van dit plan vestigt Sherpa zich
in bouwdeel B en in het middelgedeelte. De Zonnewijzer en peuterspeelzaal
krijgen dan een eigen gebouwcompartiment in bouwdeel A. In bouwdeel B is
ruimte voor een kleine groei van het cliëntenaantal van Sherpa. Daarbij wil
Sherpa graag samenwerken met andere partijen in het gebouw en zich ook
op de wijk richten.
Voordelen van het scenario JLC verhuizen naar Breeduit:
- Verbeteren van de exploitatie van Breeduit;
- Breeduit levert maatschappelijk rendement op;
1
- Sherpa heeft de gelegenheid om te groeien ;
- Exploitatielasten zijn te verrekenen in een marktconforme huur die
een professionele instelling in het Sociaal domein moet kunnen
opbrengen.
- Het is wenselijk dat Sherpa in of nabij Bussum gevestigd blijft omdat
zij voorzien in een lokale en regionale behoefte in het Sociaal
domein.
Nadelen van het scenario JLC verhuizen naar Breeduit;
- De Zonnewijzer en peuterspeelzaal moeten worden
gecompartimenteerd in bouwdeel A en dit betekent dat in de
groenstrook aan de Akkerlaanzijde een speelterrein/schoolplein moet
worden gerealiseerd;
- De investering die deze aanpassing van het gebouw vraagt, is hoog
mede gezien de relatief jonge leeftijd van het gebouw.
1

Sherpa heeft aangegeven te willen groeien door de dagbesteding voor meerdere doelgroepen
aan te bieden. Op de locatie Breeduit is dit mogelijk.
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De nadelen zijn het gevolg van de gebouwcompartimentering die in alle
mogelijke toekomstscenario’s noodzakelijk wordt geacht en deze
gebouwcompartimentering is niet alleen verbonden aan dit scenario. In de
voorlopige planontwikkeling die samen met Sherpa is opgesteld worden
ongeveer 75% van de kosten noodzakelijk geacht voor deze
bestemmingswijziging in het algemeen en het rolstoelvriendelijk maken van
het gebouw en ongeveer 25% specifiek voor de activiteiten van Sherpa.
In de eerste planontwikkeling is met Sherpa gekeken naar de mogelijkheid
om de parkeergarage in te zetten. De klanten van Sherpa komen met
busvervoer naar de locatie. Er is dus alleen ruimte nodig om aan en af te
rijden. De busjes zijn te hoog om via de parkeergarage aan te rijden. Wel is
er voldoende ruimte om een strook voor aan- en afrijden te realiseren op
straat. Dit scenario leidt dus niet tot een betere exploitatie van de
parkeergarage.
De gemeente heeft de Brede School in eigendom. Dit gebouw staat
grotendeels leeg en zou geschikt gemaakt kunnen worden voor huisvesting
van Sherpa. Huisvesting van Sherpa in dit gebouw past binnen de
doelstelling ‘Wijk op voorsprong door samenwerking van instellingen’. Gelet
op voornoemde situatie zijn er 2 opties: a. Verbouw Brinklaan 36a-40. b.
Huisvesting JLC in Breeduit.
2.4.3 Breeduit als woonlocatie
In dit toekomstscenario voor Breeduit hebben we gekeken naar de
mogelijkheden om Breeduit gedeeltelijk te transformeren naar een
woonlocatie. Randvoorwaarde bij het uitwerken van dit scenario is ook dat er
een duidelijke scheiding is tussen huurders en de functies duidelijk gesplitst
moeten zijn.
Een variant op dit scenario is dat voor De Zonnewijzer en peuterspeelzaal
een alternatieve locatie wordt gezocht en Breeduit als geheel wordt ingezet
als woonlocatie. Deze variant werkt overigens kostenverhogend aangezien
op een andere locatie een investering moet worden gedaan om een school
en peuterspeelzaal te (her-)huisvesten.
Breeduit ombouwen naar woningen vergt een zeer omvangrijke bouwkundige
aanpassing. Om enig beeld te krijgen bij welke mogelijkheden er zijn voor
Breeduit is de variant uitgewerkt waarbij geheel Breeduit wordt ingezet als
woonlocatie.
Afgaande op de bestaande indeling van Breeduit is het mogelijk om 31
onzelfstandige woningen, 14 zelfstandige woningen en 6 kantoorruimten te
realiseren. Een dergelijk project is dan met name geschikt voor
jongerenhuisvesting of voor beschermd wonen.
Aan dit scenario kleven zowel voor- als nadelen.
Voordelen:
- Breeduit als woonlocatie levert bij deze invulling maatschappelijk
rendement op;
- De exploitatie van het gebouw Breeduit wordt verbeterd;
- Wonen past binnen de behoefte in de wijk. Hoewel landelijk de vraag
naar wonen afneemt is er in Bussum nog behoefte aan uitbreiding
van de woonfunctie en ook specifiek jongerenhuisvesting
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Nadelen:
- De Zonnewijzer en peuterspeelzaal moeten bij volledige inzet voor
woningen worden geherhuisvest. Hierbij moet rekening gehouden
worden met het voedingsgebied van de Zonnewijzer en de
peuterspeelzaal;
- Deze herbestemming vraagt een relatief hoge investering in een nog
jong gebouw. De verkoopprijs van het gebouw of bouwdeel aan een
ontwikkelaar zal niet (de volledige) boekwaarde van het pand
compenseren. Hierdoor is herbestemming relatief risicovol voor een
projectontwikkelaar.
- Beschermd wonen leidt tot hogere kosten voor de gemeente omdat
dit een individuele maatwerkvoorziening is onder de Wmo 2015.
Daarbij geldt voor beschermd wonen een landelijke toegang dus dit
kan leiden tot vestiging vanuit elders in het land. Bussum heeft
bovendien al relatief veel beschermd wonen plekken in de gemeente.
Dit scenario kan leiden tot een lichte toename van de parkeerdruk in de wijk
maar niet voldoende om inzet van de parkeergarage noodzakelijk te maken.
Gezien de doelgroep jongeren en beschermd wonen is het koppelen van
betaalde particuliere parkeergelegenheid aan de woningen niet reëel. Dit
betekent dat dit scenario niet leidt tot verbetering van de exploitatie van de
parkeergarage.
2.5 Conclusies
Op basis van de inventarisatiefase blijken twee toekomstscenario’s kansrijk
voor Breeduit:
1. Breeduit als gebouw voor onderwijs, peuterspeelzaal en één huurder
werkzaam binnen Sociaal domein;
2. Breeduit als woonlocatie in combinatie met onderwijs en peuterspeelzaal.
Afgezet tegen de randvoorwaarden zoals beschreven in paragraaf 2.3
adviseert het college om scenario 1 samen met Sherpa als potentiële
huurder verder uit te werken.
Indien u instemt met het voorstel van het college om dit scenario verder uit te
werken dan zou, na het doorlopen van de verschillende fasen in de zomer
van 2016 het project kunnen worden afgerond. In bijlage 2 wordt beschreven
welke aanpassingen in het gebouw nodig zijn en wordt een voorlopige
planning voor het project gegeven.
De inventarisatie van toekomstscenario’s Breeduit maakt duidelijk dat vanuit
de doorontwikkeling van Breeduit niet zal leiden tot een substantiële stijging
van het gebruik van de parkeergarage en zeker niet tot een verbetering van
de exploitatie. Op het moment van toetreden van Sherpa in Breeduit verliest
de garage haar functie voor Breeduit, omdat de garage voor Sherpa geen
optie is gelet op de te hoge voertuigen.
In het concept definitief ontwerp herinrichting Westereng deelplan 5 is
aangegeven dat er geen extra parkeerplaatsen worden aangelegd omdat dat
voor bewoners niet nodig is. Daardoor resteren er vier scenario’s voor de
e
e
e
parkeergarage. 1 verkoop aan derden, 2 huidige situatie handhaven, 3
e
garage sluiten en 4 een andere bestemming vinden.
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3. FINANCIËLE ASPECTEN
In de commissienotitie 2013 (CN2013.052) is beschreven in hoeverre de
kosten van Breeduit werden gelegitimeerd door een maatschappelijk
rendement, vanuit een aantoonbare behoefte uit de wijk en/of een
gemeentelijke wettelijke taak. Om u inzicht te geven in de effecten van het
aanbevolen scenario geven we hieronder aan wat het maatschappelijk
rendement is van Breeduit in 2013, op dit moment en op basis van de nu
geschatte investering na implementatie van het scenario vestiging van
Sherpa in Breeduit.
Maatschappelijk rendement in % gelegitimeerde kosten
op totale kosten Breeduit
December 2013
50%
Februari 2015
37%
Aug 2016 (Sherpa in Breeduit)
67%
Ten opzichte van de situatie in 2013 is het rendement op dit moment lager
door het vertrek van de dislocatie Breeduit van de Koningin Emmaschool en
de buitenschoolse opvang De Zonnebloem. Na compartimentering en
vestiging van Sherpa verbetert het rendement naar 61%. Dit kan nog
verbeteren als door samenwerking de resterende multifunctionele ruimten
nog beter ingezet kunnen worden, met name het theater. De positie en
mogelijkheden van het theater worden meegenomen in de uitwerking van het
scenario maar is niet leidend. Waarschijnlijk is het theater alleen exploitabel
als een van de hoofdhuurders het beheer op zich kan en wil nemen.
Gekeken vanuit de gemeentelijke begroting levert de uitwerking van dit
scenario een positief saldo op de gemeentebegroting, uitgaande van de
gemiddelde kapitaallasten over de komende 40 jaar. Uitgaande van de
kapitaallasten in 2016, verhoogd met de investering die voor dit scenario
noodzakelijk is zal sprake zijn van een positief saldo van circa € 250.000 op
jaarbasis.
Het effect van dit scenario op het maatschappelijk rendement kan niet los
worden gezien van het effect op de gemeentelijke begroting van het vertrek
van Sherpa uit het Jan Ligthart Centrum. Daarbij gaat het om het wegvallen
van huurinkomsten tegenover de geschatte opbrengst bij verkoop van het
pand.
Openbaarmaking van de geschatte investeringen en geschatte verkoopprijs
van panden kan leiden tot schade bij aanbesteding van de werkzaamheden
en verkoop van onroerend goed. Nadere informatie is daarom bijgevoegd in
een vertrouwelijke bijlage (bijlage 3) op grond van artikel 10 lid 2b WOB.
4. VOORSTEL / VERZOEK
Het college verzoekt de commissie richting te geven op basis van de
uitkomst van de inventarisatiefase en aan te geven of de planontwikkeling
kan worden voorgezet voor het aanbevolen scenario.

Burgemeester en wethouders van Bussum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D.J. van Huizen

mr. drs. H.W.M. Heijman
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