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Onderwerp  

Voortgangsrapportage programma (T)huisvesting 

 

Inleiding 

Voor u ligt de derde voortgangsrapportage van het Programma (T)huisvesting. Deze rapportage heeft 

als peildatum 31 december 2021. 

Periodiek informeren wij de Klankbordgroep van de gemeenteraad. Maar wij hebben toegezegd om 

daarnaast drie keer per jaar de gehele gemeenteraad te rapporteren over de voortgang. 

In de laatste voortgangsrapportage (17 augustus 2021) hebben wij u geïnformeerd over de mislukte 

aanbesteding. In een besloten raadsbijeenkomst (16 september 2021) hebben wij hierover een 

uitgebreide verantwoording gegeven; ook zijn raadvragen beantwoord. 

Op 24 november 2021 hebben wij in een besloten raadsbijeenkomst melding gemaakt van de 

geslaagde aanbesteding en de ‘deal’ met WAM & Van Duren Bouw BV te Winterswijk, en een 

toelichting gegeven op de door ons geaccordeerde optimalisatievoorstellen. 

 

Kernboodschap 

In 2021 hebben we flinke voortgang geboekt met het programma (T)huisvesting. 

Wij hebben in mei 2021het Technisch Ontwerp en het bijbehorende bestek vastgesteld. 

Met de vaststelling van dit Technisch Ontwerp staan de inhoudelijke contouren van het ontwerp van 

de architect vast. Dit is inclusief de constructieve en installatietechnische voorzieningen en 

maatregelen. Het Technisch Ontwerp past binnen de financiële kaders van het raadsbesluit van  

17 december 2020. 

In de zomer van 2021 ontvingen wij de omgevingsvergunning van de Omgevingsdienst Rivierenland. 

Er heeft in dat kader onder meer een uitgebreid (archeologisch) bodemonderzoek plaatsgevonden.  

 

Wij zijn voor de zomer 2021 gestart met de Europese niet-openbare aanbesteding ten behoeve van het 

selecteren van een aannemer. 

Op 2 juni 2021 ontvingen wij een tweetal inschrijvingen die helaas boven het plafondbedrag 

uitkwamen. Ondanks gesprekken rond optimalisaties bleek het financiële ‘gat’ te groot en moesten wij 

de aanbestedingsprocedure beëindigen. 

Na de mislukte aanbesteding hebben wij besloten, na uitgebreide juridische advisering, de procedure 

te vervolgen met ‘onderhandelingen zonder vooraankondiging’. 

U hebt -met een raadsbesluit over de opgelegde geheimhouding- inzage gekregen in de uitgebreide 

juridische adviezen. 
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Op 7 oktober 2021 ontvingen wij een inschrijving. Na intensieve onderhandelingen zijn wij er in 

geslaagd tot overeenstemming te komen binnen de inhoudelijke en financiële kaders van de Raad, 

maar ook binnen de (juridische) grenzen van de Aanbestedingswet. 

Op 22 december 2021 hebben wij de aannemingsovereenkomst met WAM & Van Duren Bouw BV te 

Winterswijk getekend; u bent daarover via een mailbericht geïnformeerd. 

 

Programma van eisen blijft in stand 

Wij hebben samen met onze adviseurs uit het Ontwerpteam en onze interne organisatie de inschrijving 

van de aannemer en de optimalisatie-voorstellen beoordeeld. 

Deze beoordeling hebben wij gedaan aan de hand van zowel het ontwerp van de architect als de 

programmatische eisen van duurzaamheid, dienstverlening en het Samen West Betuws werken. 

Gezamenlijk hebben wij de conclusie getrokken dat aan het Programma van eisen recht wordt gedaan. 

Wij hebben deze optimalisaties toegelicht tijdens de besloten raadsbijeenkomst in november. 

 

Ook voldoen de inschrijving en de optimalisaties aan de door de Raad vastgestelde financiële kaders; 

wij zijn zowel in 2020 als in 2021 geconfronteerd met forse prijsstijgingen. 

 

Ongehinderd 

Het landelijk adviesbureau Ongehinderd is al vanaf het Programma van Eisen betrokken bij de 

planvorming. Er zijn diverse overleggen geweest tussen de architect en Ongehinderd namens ons 

eigen gemeentelijk Platform Inclusie. 

Dit bureau heeft commentaar gegeven op het Technisch Ontwerp en pleitte voor met name een 

tweetal aanpassingen: 

• Een vergroting van de tourniquet bij de hoofdentree. Wij hebben hiermee ingestemd inclusief 

de meerkosten van € 40.000 (op te vangen binnen het krediet). Op deze wijze doen wij recht 

aan onze ambitie om een inclusieve gemeente te willen zijn en (ook) deze doelgroep een 

gevoel van welkom en ‘thuis’ te geven. 

• Het realiseren van een nieuwe dan wel het verplaatsen van de lift in, respectievelijk naar de 

ontvangsthal. Dit verzoek hebben wij niet gehonoreerd wegens te hoge kosten. Als men 

gebruik wil maken van de lift vindt er begeleiding plaats door de gastvrouw.  

Het Platform Inclusie kan zich vinden in de gemaakte keuzen. 

Onze ambitie is nog altijd om het predicaat ‘platina’ te realiseren. 

 

Openbare buitenruimte 

In de tweede helft 2021 zijn wij gestart met de planvorming voor (her)inrichting van de openbare 

buitenruimte rondom Kuipershof 2. Programmatisch zal zoveel mogelijk recht worden gedaan aan de 

groene uitstraling (zeker aan de kant van de Van Dam van Isseltweg), aan eisen van duurzaamheid 

(mobiliteitsplan) en van klimaatadaptatie, als ook van functioneel en recreatief gebruik.  

 

In de openbare ruimte geldt de (formele) parkeernorm van 136 parkeerplaatsen. Dit is op basis van 

uitgangspunten semi-stedelijk gebied en kantoor met baliefunctie. De ambitie is echter om een 
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substantiële impuls te geven aan het mobiliteitsplan voor het personeel, waardoor minder 

parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor trouwauto’s, voor een 

adequate fietsvoorziening, voor de bereikbaarheid van ambulance en brandweer, voor kunst, een 

monument en een plaats voor vlaggen. 

Wij hebben de contouren van het ontwerp gepresenteerd en toegelicht aan de Klankbordgroep van de 

Raad. Wij gaan aan de slag met suggesties die door de Klankbordgroep zijn aangedragen: het 

betrekken van lokale ondernemers en het middelbaar beroepsonderwijs. 

Inmiddels is het trafostation verplaatst naar de achterzijde van het gemeentehuis. 

 

Raadsfuncties 

In de tweede helft 2021 is in nauw overleg met de Klankbordgroep gemeenteraad en de griffier een 

eerste plan gemaakt om te komen tot een definitieve invulling van de raadsfuncties. Er is inmiddels 

een aparte werkgroep ingesteld.  

Eind november 2021 besloot de Raad het Programma van Eisen aan te vullen met eisen van wet- en 

regelgeving en aan te sluiten bij de nieuwe behoefte aan online-vergaderingen door een aanvullend 

budget van € 0,4 miljoen te reserveren vanuit de algemene reserve en een bedrag van € 0,1 miljoen te 

reserveren vanuit het bestaande krediet. De Raad koos voor toekomst-bestendige AV-

raadsvoorzieningen in de raadzaal en in één voorrondezaal. 

Met de voorgestelde voorzieningen en de aanschaf van een nieuw Raadsinformatiesysteem is de 

griffie nog meer in staat om de Raad te ondersteunen in zijn functioneren. 

   

Consequenties 

Geen. 

 

Financiën 

Er is een uitgebreide bouwkostenbegroting beschikbaar voor het Technisch Ontwerp.  

De aannemingssom met de aannemer past binnen de financiële taakstelling van € 12,8 miljoen. 

De kostenbegroting is in 2021 geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2021. De indexering 2020 met 

een bedrag van afgerond € 130.000 euro hebben wij kunnen opvangen binnen de taakstelling van het 

krediet.  

De forse indexering en prijsstijgingen uit 2021 worden vooralsnog ‘meegenomen’ in het bestaande 

krediet, tot de eindafrekening in 2023.  

 

Door de mislukte aanbesteding loopt het bouwproces vertraging op. Deze vertraging heeft een 

kostenverhogend effect; wij noemen de volgende onderdelen: 

• Extra kosten adviseurs en projectmanagement  € 135.000 

• Verlenging huur kantoor Univé en portacabins  €   90.000 

• Aanvullend juridisch advies     €    30.000 

               _________________+ 

Totaal         € 255.000   

  

 

Deze extra, niet-voorziene kosten hebben wij in mindering gebracht op de post onvoorzien. 
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De post onvoorzien is nog substantieel te noemen. Wij hebben de Raad tijdens de besloten 

raadsbijeenkomst in november 2021 inzicht gegeven in de kosten die tot nu toe ten laste zijn gebracht 

van deze post. 

 

Risicoparagraaf 

Er is een uitgebreide risicoanalyse die recent is geactualiseerd.  

Belangrijkste risico’s zijn: nieuwe corona-maatregelen, de aanbesteding van overige onderdelen van 

het project zoals de buitenruimte, de (keuken)inrichting van het kantoor, de AV-voorzieningen. 

Wij nemen maatregelen om de risico’s te beheersen. 

 

Communicatie 

Organisatie 

De organisatie is door middel van diverse bijeenkomsten geïnformeerd en geconsulteerd en dit zal ook 

in de vervolgfasen blijven gebeuren. Ook nemen wij medewerkers goed mee in de ontwikkelingen. 

Daarvoor is het sociale intranet JIP een belangrijk middel.  

De organisatie heeft verheugd gereageerd op het feit dat er een aannemer is gevonden en in 2022 de 

bouw zal starten. 

 

Gemeenteraad 

De bijeenkomsten van de Klankbordgroep voorzien in een behoefte van informatievoorziening en 

betrokkenheid van de Raad. Wij zien terug op positieve en constructieve besprekingen. 

De werkgroep raadsvoorzieningen is een aantal keren bij elkaar geweest over de benodigde en 

gewenste raadsvoorzieningen. 

Wij zullen aan het Presidium een voorstel voorleggen om in de volgende fase van de planontwikkeling 

met één overleggroep vanuit de Raad te volstaan. 

 

Omwonenden gemeentehuis 

In oktober 2020 is er een inloopavond geweest met de omwonenden. Wij hebben hen bijgepraat over 

de stand van het ontwerpproces en over de tijdelijke huisvesting inclusief de plaatsing van 

portacabins. Er kwamen positieve en enthousiaste reacties.  

Voor de zomer 2021 zijn de omwonenden door middel van een voortgangsbrief geïnformeerd over de 

stand van zaken en de planning. 

Eind 2021 hebben wij de omwonenden opnieuw ingelicht over het feit dat wij met een aannemer tot 

overeenstemming hebben  kunnen komen. Binnenkort zal een (digitale) informatieavond worden 

georganiseerd met de direct omwonenden. De kontakten met de omwonenden zijn constructief. 

 

Andere doelgroepen 

Ook zet de gemeente diverse kanalen in om externe doelgroepen te informeren. Denk daarbij aan de 

gemeentelijke kanalen, zoals de gemeenterubriek, sociale media, maar ook de website. Deze 

communicatie intensiveren wij naarmate de werkzaamheden vorderen. Per situatie bepalen wij een 

geschikte aanpak.  
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Uitvoering/Planning 

De belangrijkste vervolgstappen in 2022 zijn: 

1. Wij zijn gestart met het uitvoeringsgereed maken / de engineering van het Technisch ontwerp en 

de optimalisaties. Overige onderwerpen zijn:   

▪ Uitwerken en finaliseren publieksfuncties, keuken inclusief de cateraar, facilitaire 

functies, raadsfuncties annex inrichting raadzaal; 

▪ De selectie van de directievoering; 

▪ Selectie kunst en meubilair (wat hergebruiken wij en wat krijgt een nieuwe bestemming?) 

▪ Het ontwikkelen van een totaal AV-concept (audiovisuele hulpmiddelen); 

▪ Kleurstelling, uitstraling en sfeer; 

▪ Afstemming installaties en ICT; 

2. De inrichting van de openbare buitenruimte 

3. Het benutten van subsidiemogelijkheden. 

 

Planning 

Volgens de meest actuele planning start eind 1ste kwartaal 2022 de feitelijke bouw (vertraging 

4 maanden). De definitieve oplevering is gepland maart 2023. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-secretaris,                         de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 


