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 Korte terugblik
 Programma van Eisen
 Concept huisvesting
 Duurzaamheid
 Financiën: investeringen en exploitatie
 Alternatief nieuwbouw
 Gevraagd besluit

Agenda

Raad – beeldvormend
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 Raadsbijeenkomst – 17 juni 2019
 Stand van zaken: uitgangspunten, focus, planning, financiën

 Klankbordgroep – drie bijeenkomsten
(geen gebruik gemaakt van extra vergadering 30 oktober)
 Concept huisvesting, duurzaamheid
 PvE raadsvoorzieningen, variantenstudie
 Financiën, aanbestedingsvorm, planning

Korte terugblik

Raad – beeldvormend



5

 Nieuwe frontoffice vanuit thema “Dichtbij en op Maat”; backoffice voor 40 medewerkers
 Huisvesting voor ca. 200 kantoormedewerkers
 Huisvesting raadsfuncties

 Thema’s
 (t)Huisvesting faciliteert West Betuws Werken
 Duurzaamheid (gasloos, energieneutraal)

 Bijdragen vanuit breedte van de organisatie incl. OR

 Nuttige oppervlakte ca. 2.700 m², bruto oppervlakte ca. 4.300 m²

Programma van Eisen

Raad – beeldvormend
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 Alle kantoormedewerkers bijeen in Kuipershof 2
 Frontoffice ter plaatse van huidige raadzaal
 Aanvullend volume vergadercentrum inclusief raad

 Variantenstudie
 Voorkeursvariant: nieuwe entree + uitbreiding vijverzijde

Concept van de huisvesting

Raad – beeldvormend
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 Aansluiten bij beleidskader ambities duurzaamheid, voorbeeldfunctie gemeentehuis

 Duurzaamheidsscan drie gebouwen: KH2, KH4, Politiebureau
 Twee niveaus verduurzaming: gasloos – energieneutraal
 Bij renovatie KH2 + aanvullend volume: energieneutraal goed haalbaar
 Investeringskosten ca. € 1,9 miljoen, energiekosten naar nul
 Ca. 40% van totale investering is vervanging / optimalisatie installaties

 Duurzame keten: van circulair inkopen tot duurzaam beheer
 O.a.: goede isolatie, efficiënt gebruik energie, eigen energie-opwekking, warmteterugwinning, duurzame 

bouw- en afwerkingsmaterialen, LED-verlichting, goed binnenmilieu, watertoepassingen (grijswater, terrein), 
duurzaam meubilair, slimme gebouwregeling, duurzame facilitaire organisatie, …..

Duurzaamheid

Raad – beeldvormend
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Investeringen duurzaamheid
Maatregelen duurzaamheid Bedrag (x 1 Mln)

Circulaire maatregelen, binnenmilieu, watertoepassing € 0,4

Achterstallig onderhoud duurzaam oplossen € 0,7

Specifieke energiemaatregelen € 1,9

Duurzame maatregelen vergadercentrum € 0,3

Totaal € 3,3

Alle bedragen zijn prijspeil medio 2019 en exclusief BTW

 Deze kosten maken deel uit van kosten verbouwing KH2 

Raad – beeldvormend
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 Oorspronkelijk raming: € 4,4 Miljoen excl. BTW
 Verbouwing: € 3,3 Miljoen
 Inventaris: € 1,1 Miljoen

 Peildatum 1 november 2017
 Exclusief frontoffice, raadsvoorzieningen
 Exclusief maatregelen voor duurzaamheid
 Exclusief tijdelijke huisvesting

Financiën: historie

Raad – beeldvormend
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Variant verbouw/aanbouw: investering

Investering Bedrag (x 1 Mln)

Verbouwing KH2 (incl. frontoffice) € 4,1

Vergadercentrum, incl. raadsfuncties € 2,5

Inventaris € 1,7

Duurzaamheid € 3,3

Terreinkosten (parkeren, herinrichting) € 0,3

Tijdelijke huisvesting (fase 2) € 0,9

Totaal € 12,8

Dekking Bedrag (x 1 Mln)

Reservering verbouwing (incl. inventaris) € 4,4

Precario (éénmalige bestemming) € 3,3

Verkoop vastgoed € 2,0

Reservering groot onderhoud € 0,5

Aanvullend budget € 2,6

Totaal € 12,8

Alle bedragen zijn prijspeil medio 2019 en exclusief BTW

 Geen kredietaanvraag
 Getallen laten valideren door een externe bouwkostendeskundige

Raad – beeldvormend
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Variant verbouw/aanbouw: exploitatie
Jaarlijkse exploitatielasten na renovatie
Kapitaallasten € 750.000 
Doorlopende kap.lasten KH2 € 75.000 
Kapitaallasten Politiebureau € 47.000 
Dagelijks onderhoud € 45.000 
Nutsvoorzieningen / afval € 15.000 
Terreinonderhoud € 15.000 
Schoonmaak € 110.000 
Werkplek / inventaris € 15.000 
Beveiliging € 12.000 
Verzekering € 12.000 
Dotatie voorziening groot onderhoud € 50.000 
Jaarlasten € 1.146.000 

Dekking
Totaal huisvestingslasten (incl. inventaris)
(opgenomen in begroting 2020-2023)

€ 863.000

Beschikbaar via voorgelegde besluiten
Dotatie precario (3,3 milj.) € 144.375
Verkoop panden (2,0 milj.) € 87.500
Dekking onderhoud (0,5 milj.) € 21.875
Saldo € 253.750

Nog te dekken exploitatielasten € 29.250

 Exclusief subsidies, zoals SDE+

Raad – beeldvormend

Alle bedragen zijn prijspeil medio 2019 en exclusief BTW
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 Variant 1: vervangende nieuwbouw Kuipershof
 Investering ca. € 18,5 Miljoen
 Langer bouwproces

 Variant 2: nieuwbouw locatie “Proeftuin” of locatie achter Rabobank
 Aanvullende kosten ca. € 0,2 Miljoen
 Geen tijdelijke huisvesting nodig
 Langere doorlooptijd, ca. 8 jaar
 Planologische procedure nodig met instemming Provincie
 Herverdeling Programma Woningbehoefte

Alternatief nieuwbouw

Raad – beeldvormend
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Nieuwbouw: investering
Investering Bedrag (x 1 Mln)

Bouwkosten € 10,8

Grondkosten € 0,2

Terrein en parkeren € 1,0

Inrichting € 1,2

Interne projectkosten, honoraria, 
onderzoeken etc.

€ 3,2

Plankosten, tijdelijke huisvesting en 
prijsstijging

€ 1,6

Sloopkosten en overig € 0,5

Totaal € 18,5

Meerwaarde externe locatie Bedrag (x 1 Mln)

Verkoop Kuipershof € 3,5

Restant boekwaarde - € 1,5

Sloopkosten - € 0,5

Kosten bouwrijp maken - € 0,5

Kosten woonrijp maken - € 0,3

Plankosten en onderzoeken - € 0,4

Overig (rente, index, onvoorzien) - € 0,5

Saldo - € 0,2

Raad – beeldvormend

Alle bedragen zijn prijspeil medio 2019 en exclusief BTW

Gehanteerde rente, indexering en disconto conform Grex
Gebaseerd op boekwaarde, niet op commerciële grondprijs
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Verzoek aan de Raad:
 Instemmen met voorkeursvariant verbouw en aanbouw
 Kennisnemen van indicatieve investering en voorgestelde dekking
 Verzoek aan B&W het plan verder uit te werken;

kredietaanvraag medio 2020

Richtinggevende uitspraak

Raad – beeldvormend
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