Amendement
Onderwerp: budgettaire taakstelling huisvesting

Inleiding:
In aanloop naar de herindeling is gecommuniceerd dat de verbouw van het gemeentehuis
Geldermalsen voor € 4,4 miljoen zou worden gerealiseerd, waarin de kosten voor de
duurzaamheidsmaatregelen, de raadsfuncties en de frontoffice nog niet zijn meegenomen. De nu
getoonde voorkeursvariant “verbouw en aanbouw” in het raadsvoorstel geeft een indicatieve
investering te zien van € 12,8 miljoen, waarin al deze kosten wel zijn meegenomen en er is daarvoor
een sluitende dekking gevonden in de exploitatie.
Overwegende dat:
 er raadsbreed aan de inwoners is toegezegd dat er geen nieuw gemeentehuis zal komen in
West Betuwe.
 voor het realiseren van het West Betuws werken en het huisvesten van de gemeente in het
gebouw Kuipershof 2 Geldermalsen, er een functionele verbouw/aanbouw met toepassing
van moderne voorzieningen zal plaatsvinden dat leidt tot een sober, doelmatig en
toekomstbestendig gebouw.
Is van mening dat:
 verbouw/aanbouw nogal eens leidt tot (verborgen) meerkosten tijdens de verbouwing.
 er daarvoor een budgettaire taakstelling dient te worden opgelegd.
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op dinsdag 17 december 2019,
beraadslagend over het raadsvoorstel voorkeursvariant en financiele kaders (t)Huisvesting gemeente
West Betuwe;

Besluit:
1. om besluitpunt 2 als volgt te wijzigen:
 kennis te nemen van het bijbehorende indicatieve investeringsvolume en die als
budgettaire taakstelling op te leggen en kennis te nemen van de voorgestelde
financiele dekking.
2. om besluitpunt 3 als volgt te wijzigen:
 het college van B&W te verzoeken deze voorkeursvariant “verbouw/aanbouw” verder
uit te werken en medio 2020 met een definitief voorstel en kredietaanvraag te komen,
waarbij de indicatieve investering van € 12.8 miljoen als budgettaire taakstelling
voor het nieuwe verbouwde/aangebouwde gebouw is meegenomen en die ter
besluitvorming voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend:

Verenigd West Betuwe _____________________________________________
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