
 

 

Informatieve/technische schriftelijke vragen   

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Wiemer Haagsma 

Onderwerp: Besluitenlijst 14 01 2014 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

0 Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

Geacht college, 

 

Graag ontvang ik u reactie op onderstaande vragen n.a.v. de besluitenlijst die verspreid 

is: 

 

Kopie besluitenlijst: Onderwerp:     Functionele aanpassingen Oude Trouwzaal. 

 

Besluit 

De gemeenteraad voorstellen. 

1. Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing  

    van de oude trouwzaal. 

2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen. 

 

Vraag: 

1. Waarom is de verbouwing van deze zaal niet meegenomen in het krediet van ruim 

4 miljoen dat beschikbaar is gesteld voor Het Nieuwe Werken? 

Antwoord: 

Het krediet voor Het Nieuwe Werken is indertijd beschikbaar gesteld voor de 

verbouwing van gedeeltes van het gemeentehuis. Het ging toen met name om 

de kantoordelen. De hal/personeelsrestaurant, de raadzaal en de 

bestuursvleugel waren immers al eerder verbouwd. De scope van het project 

beperkte zich dus tot de gebouwdelen A (de hoogbouw) en C (bouwdeel boven 

personeelrestaurant) en de klimaatbeheersing van de vergader- en 

bestuursvleugel. De oude trouwzaal en de D-vleugel bevonden zich buiten de 

scope van het project en zijn niet mee aanbesteed. 

 

2. Het bedrag lijkt ‘verrassend’ hoog. Kunt u duidelijk maken wat er gaat gebeuren? 

Antwoord: 

De oude trouwzaal is volledig afgeschreven. Dat wil zeggen dat de ruimte, zoals 

die nu is, op geen enkele wijze kan worden gebruikt. Dat betekent dat er 

bouwtechnisch aanpassingen moeten worden gedaan. Daarnaast is de 

technische installatie en met name de klimaatbeheersing volstrekt achterhaald. 

Dat betekent dat juist daarin voor een behoorlijk bedrag geïnvesteerd moet 

worden. Ook bij de verbouwing van de andere gedeelten van het gemeentehuis 

lag het grootste deel van de investering op het gebied van de technische 

installaties. Tevens zal er een investering moeten plaatsvinden op de inrichting 

en het gebruik als representatieve en multifunctionele ruimte. 

In het voorstel gaat het om € 100.000 incidenteel en € 150.000 met een 

jaarlast, die volledig gedekt wordt door verwachte kostenbesparingen. De 

structurele last voor de gemeente is dus nihil. 

 

3. Gaat u deze klus “lokaal” aanbesteden? 

Antwoord: 

Gezien de hoogte van het bedrag kan de gemeente dit onderhands aanbesteden 

en gezien de omvang van het werk zullen er naar alle waarschijnlijkheid lokale 

partijen te vinden zijn, die dit werk kunnen voltooien. 


