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Emmeloord, 7 januari 2014. 
 
Onderwerp 

Functionele aanpassingen Oude Trouwzaal 
 
Advies raadscommissie 

 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de oude 
trouwzaal. 
De 6e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is om te komen tot een multifunctionele en representatieve 
ontvangstruimte in het recent verbouwde gemeentehuis. 
 
Inleiding 
De huidige raadzaal heeft in 2011 een grondige facelift gekregen. Na de herinrichting 
ervan is besloten om ook (grotere) trouwplechtigheden daar te laten plaats vinden. 
Hiermee kwam de functie van de ruimte aan de voorzijde van het Gemeentehuis als 
trouwzaal te vervallen. Tot eind 2013 wordt deze ruimte gebruikt als tijdelijke 
huisvesting voor een aantal medewerkers ter overbrugging van de verbouwing van het 
gemeentehuis. 
 
Deze verbouwing van het gemeentehuis is eind 2013 gereed. Het is op dit moment dan 
ook logisch om te kijken naar de ruimtes die de laatste jaren nog niet zijn verbouwd c.q. 
heringericht. De voormalige trouwzaal is hierbij het startpunt. Deze ruimte komt per 
1 januari 2014 leeg te staan. Later zal een soortgelijke casus worden opgesteld voor de 
D-vleugel van het gemeentehuis, die voor de gemeentelijke kantoorfunctie ook niet 
langer nodig is vanaf april. Daarna zal het hele traject zijn afgerond. 
 
Argumenten 

Binnen de gemeente bestaat de behoefte aan: 
1. de behoefte aan een interne, representatieve vergaderruimte voor grotere 

groepen; 
2. de behoefte aan een interne ruimte om informele bijeenkomsten te kunnen 

organiseren; 
3. de behoefte aan een ruimte waar ondernemers of andere groepen uit de 

samenleving incidenteel kunnen samen komen; 
4. inpassing in de nieuwe vormgeving van het gemeentehuis. 

 
Daarnaast zijn er (middels een pilot) aanpassingen gedaan in het vergaderschema van 
de Gemeenteraad, waarbij er sprake is van parallelle sessies, die vragen om een wat 
ruimere vergaderruimte dan thans in de vergadervleugel aanwezig. De ruimte van de 
Oude Trouwzaal wordt bij uitvoering van dit voorstel ook geschikt als RTG-locatie 
(eventuele audio-visuele voorzieningen moeten dan net als in de andere 
commissiekamer(s) nog aanvullend worden getroffen), mocht de nieuwe gemeenteraad 
de pilot voortzetten of definitief maken. 
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Kanttekeningen 

De kosten van de verbouwplannen zijn nog niet begroot, dit viel buiten de scope van 
project Het Nieuwe Werken (HNW), net als de D-vleugel waarvoor later mogelijk nog een 
businesscase volgt. Toch is aanpassing van de Oude Trouwzaal wenselijk. De huidige 
ruimte heeft na de verbouwing vooralsnog geen bestemming. Qua techniek is de ruimte 
verouderd en deze sluit niet aan op de vernieuwe (installatie)techniek. Na aanpassing 
kan de ruimte in een aantal aanwezige functionele behoeften voorzien. 
 
In de ontwerpstudie (zie bijlage 1) is door de architect een inschatting gemaakt van de 
kosten van de verbouwing van de oude trouwzaal. Die kosten werden geschat op 
ongeveer € 200.000. Daarnaast zal er t.b.v. de inrichting nog een bedrag van ongeveer  
€ 50.000 benodigd zijn. 
 
Met een kleine marge voor onvoorziene tegenvallers wordt u daarom gevraagd een 
krediet toe te kennen van € 250.000. Van dit krediet is  € 100.000 incidenteel, € 150.000 
moet worden afgeschreven, conform de beleidslijnen die ook in het hele project HNW zijn 
gehanteerd. De kapitaallasten zijn berekend op afgerond € 17.500 per jaar  
(zie bijlage 2).  
 
De eenmalige kosten kunnen ten laste komen van de post onvoorziene uitgaven in de 
begroting 2014 en de kapitaallasten kunnen gedekt worden door een verhoging van de 
besparingstarget Bestuursdienst (interne locatie voor afscheid en jubleum bespaart op 
WKR) Voor een nadere toelichting zie bijlage 3.  
 
Planning/uitvoering 

Na akkoord van de Raad kan de verbouwing snel ter hand worden genomen en kan de 
ruimte vóór de zomer in gebruik worden genomen. 
 
Bijlagen 

1. ontwerpstudie van de architect; 
2. definitieve kostenraming; 
3. businesscase van de stuurgroep HNW. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 
Steller : de heer P.M. van Reijn; 34 77; p.vanreijn@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2013,  
no. 216316-1; 
 
 

B E S L U I T: 
 

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. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 17 februari 2014. 
De griffier,             de voorzitter, 


