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Kennisnemen van 
De (financiële) afwikkeling van het project “Renovatie Gemeentehuis”.  
  
 
   
 
Inleiding 
Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad uit verschillende scenario’s besloten het gemeentehuis te renoveren en 
hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. In het najaar van 2017 is dit krediet met instemming van de gemeenteraad 
verhoogd vanwege extra kosten, gerelateerd aan de slechte staat van het te renoveren bestaande casco.  De totale 
financiële ruimte die de gemeenteraad heeft geboden (zowel in 2015 als 2017) bleef binnen het vooraf door de 
gemeenteraad vastgestelde kader.  
 
Na oplevering in april 2018 waren er nog een aantal open punten, waaronder de afwikkeling van het dodelijk ongeval dat 
zich op 12 mei 2017 tijdens de sloop heeft voorgedaan en de claim van aannemer BAM met de daaruit voortvloeiende 
procedure bij de Raad voor Arbitrage. De uitkomsten hiervan zijn met de gemeenteraad gedeeld in de 
raadsinformatiebrief van 6 juli 2021 (D/21/019772). Nu het project is afgerond  wordt de projectorganisatie opgeheven. In 
deze raadsinformatiebrief kijken wij terug op het project en informeren wij u over de afronding ervan.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Het project Renovatie Gemeentehuis is afgerond. Uitgaande van de door de gemeenteraad gestelde kaders is het project 
binnen budget voltooid en zijn de beoogde uitstraling (sober en doelmatig) en performance (label A+) van het object 
ruimschoots gerealiseerd. Met name de energieprestaties van het nieuwe gemeentehuis zijn opvallend; binnen de 
budgettaire kaders is uiteindelijk een label A+++ gescoord.  
 
Het proces om tot dit resultaat te komen is zeker niet zonder obstakels verlopen.  

  Tijdens de complexe sloop van het bestaande casco is door een gedeeltelijke instorting een ingehuurde 
medewerker van het sloopbedrijf om het leven gekomen. De strafzaak tegen het sloopbedrijf is recent afgerond. 
Dit noodlottig ongeval heeft voor alle betrokkenen vanzelfsprekend bijzonder veel impact gehad. In de nasleep 
hiervan zijn de contacten met zowel het sloopbedrijf als met de nabestaanden constructief en waardevol 



geweest. Ook de afwikkeling van de schade aan o.a. de funderingsbalk is recent afgewikkeld. De materiële 
schade is door de verzekeraar vergoed. 

  Uit een Europese aanbesteding is medio 2017 BAM Bouw en Techniek als aannemer gecontracteerd. Discussie 
tijdens de bouw over o.a. forse meerkosten heeft tot een latere opleverdatum geleid (vijf maanden later dan 
overeengekomen) en een door de aannemer aangespannen procedure bij de Raad voor Arbitrage, waar de 
gemeente vrijwel geheel het gelijk aan haar zijde kreeg.  

 
Het nieuwe gemeentehuis draait inmiddels al bijna 2 jaar in een reguliere exploitatie, waarmee de projectorganisatie geen 
rol meer heeft. Deze is daarom inmiddels ontbonden.  
  
 
   
 
Financiën 
Van het toegekende krediet van in totaal ongeveer 17 miljoen is iets meer dan 130.000 euro over. Dit vertaalt zich in de 
exploitatie van het gemeentehuis in een iets lagere kapitaallast.  
  
 
   
 
Vervolg 
Er zijn ondertussen omstandigheden opgekomen die een extra investering in het nieuwe gemeentehuis rechtvaardigen. 
Deze vinden hun grondslag in de effecten van de Covid-19 pandemie, duurzaamheid en inclusie. Het is vanwege 
financieel beleid niet toegestaan het restant krediet hiervoor aan te wenden.  
Mochten deze omstandigheden op een later moment aanpassingen in het gemeentehuis noodzakelijk of wenselijk 
maken, dan zullen wij u hierover informeren en eventuele voorstellen aan u voorleggen.  
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