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Raadsvoorstel
Raadsvergadering
Onde|erp:
Huisvesting Noaberpood
d.d.
nr.
Voorstel:
1. De organisatie Noaberpood huisvesten in het gemeentehuis
2. Hiedoe een krediet beschikbaar stellen van f 415.000,- en het besluit van uw raad d.d. 30
oktober 2013 hiermee herroepen
Inleiding I aanleiding
Op 30 oktober 2013 heeft uw raad het besluit genomen om f 580.000,- te investeren in renovatie en
achterstallig onderhoud van de Blankenburgerstraat 40. Deze Iocatie zou voor dit bedrag geschikt
gemaakt worden voor de komst van het consultatiebureau en de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Enschede -Haaksbergen (SMD) als nieuwe samenwerkingspadners binnen de
toegangsfunctie van het sociaal domein. Tevens zou hiermee het achterstallig onderhoud worden
opgelost.
Hiertoe is een ontwerp gemaakt van de uitbreiding van de Noaberpood op de Iocatie van OBS Dorp. Uit
dit ontwerp is echter gebleken dat een aantal belangrijke uitgangspunten niet kon worden ve|ezenlijkt.
Er blijft een tekort aan spreekkamers en het gebouw zou meerdere ingangen krijgen in plaats van die
ene centrale toegang die zo kenmerkend is voor de integrale werkwijze binnen de Noaberpood. Ook
bleek binnen dit plan een verdere dooron|ikkeling van de Noaberpood niet mogelijk, bijvoorbeeld de
dienstverlening vanuit de padicipatiewet.
Ons college heeft daarom op 24 juni 2014 besloten om de voorbereidingen voor de verbouwplannen on
hold te zetten en eerst volledig in kaart te brengen welke wensen en huisvestingseisen er Iiggen om de
Noaberpood zo optimaal mogelijk te Iaten functioneren. Ove|egingen daarbij zijn ook geweest de
algehele dienstverlening aan de inwoners van Haaksbergen en de Ieegstand van het gemeentehuis.
Dit heeft er toe geleid dat in de begroting 2015 is opgenomen dat niet alleen wordt gekeken naar
huisvesting van de Noaberpood op de huidige Iocatie (OBS Dorp) maar ook naar een verhuizing naar
het gemeentehuis. Hiervoor is toegezegd een voorstel aan de gemeenteraad voor te bereiden. Bijgaand
voorstel is de uitwerking van hetgeen in de begroting 2015 is opgenomen. Binnen het ondecoek naar
de huisvestingsmogelijkheden heeft altijd de Noaberpood als centrale toegang voor alle vragen op het
gebied van welzijn, zorg, jeugd, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen voorop gessaan. In hë traject
zijn daarom ook de partners van de Noaberpood nadrukkelijk b|trokken. è '
Bestuurlijk I wettelijk kader
Collegeprogramma 2014-2018
Begroting 2015
Financieel Herstelplan '
Argumenten
1. 1 Huisvesting van de Noaberpoo| is zowel mogellk op de hyidige Igcptie plp binnen het
gemeentehuis
De start van het huisvestingsonderzoek was een heroriëntatie van het programma van eisen. Dit
programma is opgesteld in samenspraak met de huidige gebruikers van de Noaberpood en toekomstige
gebruikers (consultatiebureau en SMD). En voor wat betreft de gebruikers van het gemeentehuis, de
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afdeling Interne Dienstverlening en is rekening gehouden met de mogelijke komst van een
politiesewicepunt. Naar aanleiding van dit programma van eisen zijn verschillende modellen gemaakt
van huisvestingsoplossingen binnen zowel OBS Dorp als het gemeentehuis. Een viertal modellen is
gepresenteerd aan de groep gebruikers van de Noaberpood. Twee die huisvesting binnen OBS Dorp
mogelijk maken en twee waar de Noaberpood op de begane jrond van het gemeentehuis wordt
gehuisvest. Uiteindelijk is bijna unaniem voor beide Iocaties éen voorkeursmodel uitgewerkt. Deze
voorkeursmodellen Iiggen nu voor ter besluitvorming.
Model 1 Huisvestinn binnen OBS Dorn
Binnen dit model is de verbouw van de gymzaal volledig Iosgelaten. Gebleken is dat daar geen optimale
werkplekken te creëren zijn en dat het verbouwen van de gymzaal tot meerkosten gaat Ieiden ten
opzichte van het gebruik van het huidige Kindcentrum Ons Dorp en de VVV. Dit model zal er ook toe
gaan Ieiden dat deze Iaatstgenoemde organisaties een plek elders moeten betrekken.
Het volledige programma van eisen is inpasbaar binnen dit model, er ontstaat een Ievendig
ontmoetingsplein binnen OBS Dorp van waar uit eenieder geholpen kan worden. Er wordt één duidelijke
toegang gecreëerd, wat recht doet aan het concept van de Noaberpood.
Model 2 Huisvestinn binnen het nemeentehuis
Ook binnen dit model past het programma van eisen volledig. Er zijn voldoende werkplekken te creëren
voor de medewerkers van de Noaberpood en ook het consultatiebureau krijgt een centrale plek nabij de
ingang. De huidige kantine zal niet alleen meer toegankelijk zijn voor de ambtenaren, maar krijgt een
bredere functie en moet meer als informatiecentrum en ontmoetingsruimte gaan fungeren.
Voor een volledig overzicht van beide
modellen wordt verwezen naar bijlage 1.
1.2 Huisvesting binnen het gemeentehuis Ieidt tot een meerwaarde voor de dienstverlening die zowel de
Noaberpoo| als de gemeente aanbiedt.
Model 2 (gemeentehuis) gaat uit van een verbouwing die er toe moet Ieiden dat het gemeentehuis voor
de Iange termijn toekomstbestendig is als het gaat om integrale dienstverlening aan de inwoners van
Haaksbergen. We zijn ervan overtuigd dat de functies van het gemeentehuis en de Noaberpood elkaar
uitstekend kunnen aanvullen (alle diensten onder 1 dak). Daarnaast zal er sprake zijn van
multifunctioneel gebruik van diverse ruimten. Een korte opsomming:
Spreekkamers: het gemeentehuis heeft al een aantal spreekkamers die voldoen aan de Arbo-
en veiligheidseisen, hier worden er slechts enkele aan toegevoegd. De spreekkamers in de
huidige Noaberpood voldoen op dit moment niet aan deze eisen. Door - afspraken met elkaar te
maken en te gaan werken op afspraak (voor zowel Noaberpood als gemeentelijke
dienstverlening) is een optimale bezetting van de spreekkamers gegarandeerd
Vergaderruimte: een gemis binnen de Noaberpood is een overlegruimte waar met grote groepen
kan worden vergaderd. Nu gebeurt dat na openingstijden in de centrale ontmoetingsruimte.
Binnen het gemeentehuis kan gebruik worden gemaakt van de al aanwezige vergaderruimten.
Receptie: het gemeentehuis heeft een professionele receptiefunctie waar bezetting gedurende
de hele dag gegarandeerd is. Hiervan kan ook de Noaberpood gebruik maken. De gastvrouwen
(vrijwilligers) die thans in de Noaberpood werken, kunnen hun werkzaamheden op vrijwillige
basis voodzetten. Dit kan een aanvulling zijn voor de algehele dienstverlening.
Kantine: de huidige kantine is nauwelijks nog in gebruik. Er is geen contract met een cateraar en
het is enkel in gebruik als verblijfsruimte waar men eventueel een (zelf meegebrachte) lunch kan
gebruiken. In model 2 (gemeentehuis) wordt deze kantine getransformeerd tot informatiecentrum
en ontmoetingsruimte. Deze ruimte is onder meer geschikt voor kode overleggen met burgers of
medegebruikers die niet privacygevoelig zijn (bijvoorbeeld informatie over vrijwilligerswerk of
inzage bestemmingsplannen), als wachtruimte voor gesprekken op afspraak, voor informatie van
het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden in Haaksbergen, voor de huidige exposities in de
Noaberpood en voor Iunchmogelijkheden voor zowel interne als externe gebruikers. Dit vraagt
wel een investering in de kantine/ontmoetingsruimte. Ook zou dan de cateringfunctie weer
kunnen terugkeren. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk naar een maatschappelijke veran|oorde
exploitatie. Hierbij denken we aan een commerciële cateraar die mensen met een afstand tot de
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arbeidsmarkt aanstuurt (garantiebanen) of organisaties die op deze wijze dagbesteding in het
kader van de WMO en Padicipatiewet aanbiedt.
1.3 Huisvesting van de Noaberpoo| in het gemeentehuis vraagt om een herove-eging ten aanzien van
de mogellkheden van OBS Dorp.
Indien de Noaberpood verhuist naar het gemeentehuis komt een groot deel van het pand Ieeg te staan.
Er blijven dan twee huurders over. Dit zijn de VVV en kindcentrum Ons Dorp. Tezamen Ieveren zij
f 27.500,- perjaar aan huurinkomsten op. De gemeente kan andere huurders voor dit pand zoeken,
maar het is mogelijk om met de VVV en het kindcentrum in gesprek te gaan voor huisvesting elders. Dit
pand kan vervolgens voor afstoting in aanmerking komen hetgeen Ieidt tot vermindering van ons
maatschappelijk vastgoed. Besluitvorming over de toekomstige bestemming van OBS Dorp volgt
separaat.
2. 1 Huisvesting binnen het gemeentehuis zal Iagere kosten met zich meebrengen dan de huisvesting in
OBS Dorp
In oktober 2013 is een krediet van f 580.000,- beschikbaar gesteld voor verbouwing van de
Noaberpood.
Om de Iasten te vergelijken tussen huisvesting in OBS Dorp en Gemeentehuis is een onderscheid
gemaakt tussen investering (bouw- en inrichtingskosten) en exploitatie (onderhoud, schoonmaak,
verzekering, etc.).
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Hieruit blijkt dat erjaarlijks een exploitatievoordeel van f49 000,- is, wanneer de Noaberpood in het
gemeentehuis wordt gehuisvest.
De investering wordt met vier varianten vergeleken:
1. Gemeentehuis exclusief catering*: Krediet van 358 000 euro
2. Noaberpood plan 2015: uitgaande van het krediet van 672 846 euro
3. Noaberpood plan 2013: uitgaande van het krediet van 580 000 euro
4. Gemeentehuis inclusief catering: uitgaande van krediet van 415 000 euro
* voor deze variant is gekozen om het tot een oneerlijke vergelijking leidt omdat deze ''extra'' functie niet in OBS Dorp
terugkomt maar wel tot meerkosten Ieidt.
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Exclusief transformatie naar ontmoetingsruimte'.
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Uit bovenstaand overzichten blijkt dat huisvesting in het gemeentehuis de Iaagste investering vraagt. En
ten opzichte van het plan uit 2013 de komende 4 jaren een besparing oplevert van 36 930 wanneer er
geen ontmoetingsruimte wordt gecreëerd en 15.000 euro wanneer deze wel wordt gerealiseerd. Dit
bedrag zal over 30 jaar 410 000 respectievelijk 340.000 euro zijn. Reden dat het in de eerste jaren
minder besparing oplevert dan op de Iangetre) termijn komt dat de verschillende kostensooden (met
ieder hun eigen voorgeschreven afschrijvingstermijnen) binnen de beide modellen verschillend is.
Hierdoor is de Iastendruk in de eerste jaren naar verhouding hoger.
Alhoewel de Iasten hoger Iiggen wanneer er wordt gekozen voor een multifunctionele
ontmoetingsruimte/ informatiecentrum zijn we van mening dat dit een dermate meerwaarde met zich
meebrengt dat deze Iasten te veran|oorden zijn. De ontmoetingsruimte moet gebruikers van het
gemeentehuis (of huis van de gemeente) bij elkaar brengen, zodat er korte lijnen ontstaan. Daarnaast is
het gemeentehuis nog te veel een kantoor waar alleen de ambtenaren van de gemeente hun werk
doen, het moetjuist een plek worden waar veel meer instellingen hun werk kunnen doen zodat de
burger één dienstencentrum heeft waar ze terecht kan. Deze ruimte draagt daar aan bij zoals in de
vorm van het informatiepunt voor vrijwilligerswerk, of voor het ter inzage Ieggen van
bestemmingsplannen en beleidsnota's De mogelijkheid om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt werkewaring op te Iaten doen en zichzelf verder te on|ikkelen is een vorm van
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De algehele publieksfunctie van het gemeentehuis
krijgt hierdoor een positieve impuls.
2.2 Dit krediet treedt in de plaats van het aangehouden krediet van C 580 000 voor verbouwing OBS
Dorp, eveneens ten behoeve van de huisvesting van de NoaberpooA
Het krediet voor verbouwing OBS Dorp is opgenomen in de Begroting 2014. In de begroting 2015 is
besloten dit krediet aan te houden in afwachting van dit onderzoek. De kapitaallasten zijn meegenomen
in de begroting 2015. Vanuit de richtlijnen van de provincie mag een bestaand krediet, waarvoor de
Iasten al zijn opgenomen uitgevoerd worden. Nu uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het
4
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nieuwe voorstel ook nog eens tot Iagere lasten Ieidt in de begroting 2015 en meerjarenperspectief, zijn
er geen financiële argumenten voorstelbaar waarop dit voorstel zou kunnen worden afgewezen.
2.3 Huisvesting van de Noaberpoo| in het gemeentehuis Ieidt tot strudureel Iagere exploitatielasten
Op dit moment betalen wij voor het gemeentepersoneel dat gehuisvest is in OBS het Dorp
nutsvoorzieningen, ICT aansluitingen en schoonmaakkosten. Dit zijn extra huisvestingskosten. De
overige deelnemende partijen binnen de Noaberpood betalen deze kosten zelf.
Binnen het gemeentehuis zijn die kosten er al, de komst van de Noaberpood zal nauwelijks tot meer
huisvestingskosten Ieiden. De andere padijen binnen de Noaberpood betalen de gemeente een
bijdrage voor deze kosten, mocht in de toekomst ook een politiesewicepunt in het gemeentehuis
worden gesitueerd dan geldt hiervoor dezelfde voo|aarde.
Risico's
1. 1 De Noaberpoo| is nadrukkellk opgezet als de centrale toegang voor alle vragen die gerelateerd zln
aan de drie decentralisaties
Eén van de belangrijkste uitgangspunten bij de Noaberpood is dat iedere inwoner hier terecht kan met
vragen. De Noaberpood heeft er veel aan gedaan om herkenbaar te zijn bij de inwoners en de drempel
om vragen te stellen of ondersteuning te vragen weg te nemen. Het blijft een groot aandachtspunt om
dit ook bij huisvesting bij het gemeentehuis te borgen. Men moet zich vrij voelen om het gemeentehuis
binnen te stappen voor een vraag, net zo makkelijk of wellicht makkeljker nog dan dat dit nu bij de
Noaberpood het geval is. De anonimiteit binnen het gemeentehuis is groter, omdat het gemeentehuis
meer diensten aanbiedt dan de Noaberpood. We zetten nadrukkelijk in op uitstraling en communicatie
om een toegankelijk dienstencentrum te worden.
1.2 De terugverdientld van de investering in de ontmoetingsruimte is onzeker.
We kiezen voor een transformatie van kantine naar ontmoetingsruimte. Een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten voor kod overleg, voor het vinden van informatie, voor een broodje en waar ook
bijvoorbeeld geëxposeerd kan worden. Hierbij zal ook een cateringfunctie worden toegevoegd. Deze is
enkele jaren geleden stopgezet omdat dit niet kostendekkend is, mede vanwege het Iage
bestedingspatroon. Maar door de nieuwe functies en het toevoegen van nieuwe gebruikers in het
gemeentehuis en de daarmee gepaard gaande extra bezoekersstroom is de ve|achting dat ook de
ontmoetingsruimte meer dan voorheen mensen zal gaan trekken.
Planning l Procedure
In de vergadering van de commissie Samenleving wordt een presentatie gegeven van dit voorstel.
De padicipatieraad wordt ge'l'nformeerd over dit besluit en uitgenodigd om de commissievergadering bij
te wonen.
Het ontwerp zoals het nu voorligt, zal na het raadsbesluit verder worden uitgewerkt in samenspraak met
de gebruikers. Het moment van start verbouw hangt mede af van de invloed die de verbouwing heeft op
de toegankelijkheid van ons gemeentehuis en zal nauw worden afgestemd met de afdeling Interne
Dienstverlening teneinde de fysieke bereikbaarheid van onze diensten te borgen.
De aanpassing van de dienstverlening wordt verder uitgewerkt en zal door het college worden
vastgesteld.
Bijlagetn): 1
- fysiek, ter inzage:
- digitaal :
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