
Tweede ronde commissiebehandeling bouw nieuwe Stadhuis. 

 
Na de eerste behandeling in de commissie is er een uitgebreide RIB nr. 107 verschenen, 

waarin een groot aantal vragen afdoend is beantwoord . Daarvoor dank. 

Grondige discussie in de fractie heeft echter nog  aanvullende vragen/ opmerkingen 

opgeleverd voor het College. Gezien het enorme belang van deze  beslissing is dat ook niet 

vreemd. De vragen/ opmerkingen zijn: 

1. De vrijstelling van de BTW- afdracht is in de vorige vergadering op vragen onzerzijds  

door het College bevestigd als een bindende voorwaarde voor de start van het 

bouwproces. Dat is bij deze een feitelijke vaststelling; 

2. Een ander punt is het voorkomen van overschrijdingen van het aanbestedingsbedrag . 

Daar zijn wij door de ervaring.en uit het verleden met grote bouwprojecten huiverig 

voor geworden. Wij pleiten ervoor om de realisatie van de bouw uit te besteden aan 

een professionele organisatie, die niets anders doet dan dit soort grote 

bouwprojecten. Uiteraard dient de gemeente wel betrokken te zijn bij de contrôle en 

voortgang  tijdens het proces. Voor overschrijdingen/ meerwerkopdrachten bij het 

bouwproces moet de raad vooraf toestemming geven; 

3. Het totaalbedrag van € 41,6 miljoen kan in onze ogen nog steeds neerwaarts 

bijgesteld worden door een omschrijving te vragen aan Zeestad over wat men 

presteert voor het bouwrijp maken van onze eigen grond voordat we die weer moeten 

kopen voor € 2,3 miljoen  en wellicht door minder prijsstijgingen met dank aan de 

recessie; 

4. De geplande extra verdieping van  2300 m2 zou door een goed doordacht programma 

van eisen ( PvE) niet nodig moeten zijn voor de eigen organisatie. Rest nog een 

mogelijke invulling voor verhuur om het stadhuis een centrumfunctie te geven of te 

bestemmen voor extra taken vanwege een eventuele gemeentelijke herindeling.      

Wij stellen voor die optie nu  niet te benutten: verhuur wordt een schip van bijleg 

en vooruitlopen op herindeling in de Noordkop door alvast een groter stadhuis te 

bouwen, is psychologisch onjuist. Wel zou de optie tot uitbreiding door de architect 

meegenomen moeten worden, tegen geringe extra kosten. De bouwsom kan daardoor 

met minstens € 5 miljoen dalen tot € 36.6 miljoen, of daaromtrent; 

5. Is er nog ruimte om te schuiven in het programma van eisen, zonder het totaal volume 

te verhogen? Waar is de algemene lees- en fractiekamer? Varieren in grootte van de 

fractiekamers is voorts aan te bevelen. En hoe zit het met de ruimte voor de griffie? 

6. Wij hebben nog behoefte aan een eenvoudig theoretisch rekenmodel, waarbij de 

kosten van een nieuw stadhuis op de beoogde plek vergeleken wordt met de kosten 

van bouw in een weiland- dus zonder dure ondergrondse parkeergarage en zonder dure 

grond verwerving, maar natuurlijk wel met infrastructuur en parkeerterreinen; 

7. Julianadorp is in grootte de 3
e
 woonkern in de Noordkop en verdient het een stevig 

stadhuisservicekantoor te krijgen voor het verstrekken van informatie en allerlei 

officiële documenten. Zo’n voorziening wordt nog urgenter als het Stadhuis verder 

weg komt te liggen van Julianadorp dan thans. Het kan tevens dienen als 

ervaringsproject voor eventuele herindelingsplannen in de regio. Wij zullen hierover 

een amendement indienen bij de behandeling in de raad over het Stadhuis; 

8. Voor de financiering  van de eerste 10 jaar van het nieuwe stadhuis wordt  € 6,1 

miljoen van de stadhuisreserve gebruikt. Die reserve zou in 2012 echter € 8,5 miljoen 

bedragen. Hoe is dat opgebouwd? En waarom sparen we meer dan nodig is? 
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