
Amendement 
  

Registratienummer :  

Agendapunt : 11 

Onderwerp : Project (T)huisvesting 

Datum : 17 december 2019  

Ingediend door de fractie(s) :  ChristenUnie, Dorpsbelangen en CDA. 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe op 17 december 2019 in vergadering bijeen,  beraadslagend 

over het  Project (T)huisvesting (voorkeursvariant en financiële kaders), voorstelnummer 12.11. 

 

Overwegende dat 

 partijen bij de herindeling uitgesproken hebben geen nieuw duur gemeentehuis te willen 

bouwen 

 verbouw zoals nu voorgesteld een dermate hoge investering vraagt, dat het ervaren zal 

worden als nieuwbouw 

 de haalbaarheid van 100% duurzaam in de verbouwvariant niet gegarandeerd kan worden 

 de verhouding bruto <-> netto vloeroppervlak van 4300 <-> 2700 m2 zeer ongunstig is 

 er nog onduidelijkheid is over zaken die een rechtstreeks effect hebben op de huisvesting, 

zoals de inrichting van de dienstverlening, het eventueel op locatie vergaderen, het 

onderbrengen van taken van de ODR en BWB 

 er geen duidelijkheid bestaat over wat bedoeld wordt met West Betuws werken 

 de ambtelijke organisatie vorige maand ondergebracht is op één locatie om stabiliteit en rust 

te creëren 

 

Is van mening dat 

 er een weloverwogen besluit genomen moet worden over de definitieve huisvesting, waarbij 

meerdere opties voorliggen. 

 er eerst duidelijkheid moet zijn over de inrichting van de dienstverlening, het eventueel op 

locatie vergaderen, het onderbrengen van taken van de ODR en BWB. De gemeenteraad hier 

eerst over dient te besluiten. 

 zorgvuldigheid, duidelijkheid en transparantie zwaarder wegen dan snelheid van 

besluitvorming 

 het ongewenst is de ambtelijke medewerkers na recente verplaatsingen op korte termijn onder 

te gaan brengen in tijdelijke huisvesting voor de periode van ruim één jaar  

 

Besluit 

om de punten 1, 2 en 3 te laten vervallen en het volgende besluit op te nemen: 

1. met raadsvoorstellen te komen m.b.t. de inrichting van de dienstverlening, het eventueel 

op locatie vergaderen, het onderbrengen van taken van ODR en BWB 

2. in beeld te brengen wat bedoeld wordt met West Betuws werken 

3. na afronding van het genoemde in punt 1 en 2 met nieuwe voorstellen te komen voor de 

huisvesting. Naast het voorstel voor verbouw/aanbouw, een voorstel voor een 

oplossingsvariant met lage investering en een voorstel voor duurzame doelmatige 

nieuwbouw. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 



Getekend: 

 

 

ChristenUnie  _________________________________________ 

 

Dorpsbelangen  _________________________________________ 

 

CDA   _________________________________________ 

 

 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 

 


