
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.7 
 
 Doetinchem, 23 mei 2018 
 
 
Gebouwaanpassingen stadhuis en Zorgplein 
 
 
Te besluiten om: 
1. Een krediet van € 382.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de fysieke 

gebouwaanpassingen. 
2. Een krediet van € 81.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van meubilair/inrichting 
- de kapitaallasten van € 23.000 van deze kredieten als volgt te dekken: 

1. huuraanpassing Buurtplein; 
2. facilitaire dienstverleningsovereenkomst met Buurtplein aanpassen; 
3. energiebesparende maatregelen realiseren; 
4. regulier exploitatiebudget voor ruimtelijke inrichting te verlagen. 

3. Hiertoe de 87ste begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 
Context 
Vanuit de gD2020-visie werkt de gemeente Doetinchem naar een organisatie die open en 
wendbaar is, integraler wil werken. 
 
In het kader van het project gD2020 zijn de huisvesting, de werkomgeving en het type werk 
geanalyseerd. Het doel van deze analyse is het identificeren van optimalisaties vanuit 
organisatorisch oogpunt en vanuit ruimtelijk oogpunt. 
 
Bij de interne verbouwing van het Zorgplein in 2011 is het deel van het Buurtplein niet 
verbouwd. De organisatiewijzigingen en geconstateerde gebreken zijn aanleiding om een 
interne verbouwing uit te voeren. De werkomgeving van het Buurtplein krijgt daarmee ook een 
flexibel werkplekconcept en wordt daarmee optimaal benut (zie bijlage ‘Besluitvormingsmemo 
Buurtplein’ d.d. 21 juni 2017). 
 
Beoogd effect 
De ruimtelijke mogelijkheden en inrichting van stadhuis en zorgplein verbeteren om de 
activiteiten van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie te concentreren. 
 
Argumenten 
1.1. Stadhuis en zorgplein worden optimaal gebruikt waardoor we geen externe ruimte hoeven 

te huren 
Met de voorgenomen gebouwaanpassingen in het stadhuis en het Zorgplein wordt een optimaal 
gebruik bereikt. Vergaderingen waaronder raads- en bestuursvergaderingen kunnen beter 
worden gefaciliteerd. De tijdelijke huur van Stadspoort kan worden beëindigd per 1 augustus 
2018.  
 
1.2. Organisatieontwikkeling wordt gefaciliteerd 
Met gD2020 zijn er andere samenwerkingsrelaties gekomen. Realisatie van het vlekkenplan 
faciliteert de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de nieuwe afdelingen. Huisvesting maakt 
andere samenwerkingsvormen mogelijk. 
 
1.3. Realiseren duurzaamheidsmaatregelen 
De verbouwing biedt ook de mogelijk om een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te 
voeren, zoals het vervangen van de verlichtingsbronnen voor led-verlichting. 
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1.4 Gebouwaanpassingen en huurverandering kunnen rekenen op draagvlak bij Buurtplein  
De voorgestelde gebouwaanpassingen zijn met het Buurtplein tot stand gekomen. 
De wijzigingen in de te verhuren vierkante meters zijn bekend. Met de directeur van Buurtplein 
is afgesproken dat een deel van de investeringslasten verhaald kan worden bij de organisatie. 
Reden hiervan: meer afname van aantal m2 en kwaliteitsverbeteringen. 
 
2.1. Aanpassen van de overeenkomst levering facilitaire diensten 
De geldende facilitaire dienstverleningsovereenkomst wordt aangepast. 
Door de herinrichting en meubilair te verzorgen aan Buurtplein BV kan eveneens een deel van 
de investeringsteringslasten voor meubilair bij Buurtplein BV worden verhaald.  
 
2.2. Gebruikmaken van budget voor ruimtelijke inrichting 
Binnen de budgetten services wordt jaarlijks rekening gehouden met het doen van uitgaven op 
het gebied van ruimtelijke inrichting. Omdat nu een deel van de ruimtelijke inrichting wordt 
vervangen, is een deel van dit budget niet direct benodigd. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Goed gebruik van de werkomgeving vraagt flexibiliteit van de medewerkers  
Werk- en overlegplekken worden beperkt. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze meer 
aandacht hebben voor de plek die past bij de activiteit. Rouleren per taak gedurende de dag kan 
nodig zijn. Het commitment van de medewerkers om op een juiste manier hieraan mee te doen, 
is essentieel. Het vereist een juiste houding van medewerkers, afdelingshoofden en teamleiders, 
zoals elkaar aanspreken bij verkeerd gebruik van de werkplekomgeving. 
 
2.1 Verhoging ‘huur’ overeenkomsten kan leiden tot een hogere exploitatiebijdrage aan 
Buurtplein bv 
De hogere huur en facilitaire last voor Buurtplein BV leidt niet tot een hogere exploitatie-
bijdrage aan Buurtplein. In 2017 zijn de huur- en facilitaire lasten al met de Buurtplein-
organisatie besproken. Hiermee is door Buurtplein BV rekening gehouden in haar begroting. 
 
Financiën 
Hierna volgt per investeringssoort een financieel overzicht. 
 
Investering in gebouwaanpassingen: 
 

 
De totale investering na aftrek van de onderhoudsbijdrage is € 348.500. De structurele 
kapitaallasten bedragen hiervoor € 14.000. 
 
  

Investering 

gebouwaanpassingen kosten

Advieskost

en

Onvoorzie

n subtotaal

Bijdrage 

onderhoud 

(vastgoed)

Totaal (netto) 

investering

Kapitaallas

ten

Gebouw aanpassingen 

Raadhuisstraat 2-4
52.500 8.000 6.000 66.500 -6.000 60.500 2.000

Gebouw aanpassingen 

Terborgseweg 21-25
248.000 39.000 29.000 316.000 -28.000 288.000 12.000

382.500€    348.500€          € 14.000,00
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Investering meubilair 
 

 
Totale investering meubilair bedraagt € 81.000; de kapitaallasten bedragen hierbij € 9.000. 
 
Dekking kapitaallasten 
Wij stellen voor de dekking van de kapitaallasten als volgt op te vangen:  
1. Huurverhoging doorvoeren aan Buurtplein BV:      € 10.000 
2. Verhoging overeenkomst facilitaire zaken       €   3.000 
3. Besparing op nutslasten:            €   3.000 
4. Opvangen binnen budget ruimtelijke inrichting     €   7.000 
                     € 23.000 
 
Vervolg 
Volgende stap is de aanbesteding (verbouwingen) en aanbesteding meubilair. 
Realisatie wordt voorzien in de tweede helft van 2018. 
Interne verhuizingen uitvoeren door de afdeling services. 
Leeg opleveren gehuurde ruimte in Stadspoort. 
 
Bijlage 
1. 20180308 Memo besluitvorming 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 

drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

Investering meubilair kosten

Advieskost

en

Onvoorzie

n subtotaal

Kapitaallaste

n

Meubilair Raadhuisstraat 2-

4
23.000 4.000 3.000 30.000 3.000

Meubilair Terborgseweg 21-

25
40.000 6.000 5.000 51.000 6.000

81.000€       € 9.000,00



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over gebouwaanpassingen stadhuis en 
Zorgplein; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Een krediet van € 382.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de fysieke 

gebouwaanpassingen. 
2. Een krediet van € 81.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van meubilair/inrichting 
- de kapitaallasten van € 23.000 van deze kredieten als volgt te dekken: 

1. huuraanpassing Buurtplein; 
2. facilitaire dienstverleningsovereenkomst met Buurtplein aanpassen; 
3. energiebesparende maatregelen realiseren; 
4. regulier exploitatiebudget voor ruimtelijke inrichting te verlagen. 

3. Hiertoe de 87ste begrotingswijziging 2018 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 31 mei 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


