Winkel,18-03-2011
Aan: Raadsleden van de gemeenten Niedorp, Anna Paulowna , Wieringen en Wieringermeer
Woensdag 23 maart vergaderen de gemeenteraden van Anna Paulowna, Niedorp,
Wieringen en Wieringermeer gezamenlijk over de tijdelijke centrale huisvesting.
Het voorstel van de stuurgroep Hollands Kroon is de huisvesting van de vier gemeenten
tijdelijk te verplaatsen naar Anna Paulowna tot een permanente locatie voor centrale
huisvesting is gevonden.
Deze tijdelijke huisvesting kost 10 miljoen euro voor een periode van maximaal 4 a 5 jaar.
Deze kosten komen boven op de kosten van de definitieve huisvesting. Onbekend is nog wat
deze permanente huisvesting gaat kosten. Bovendien wordt nog geen uitspraak gedaan over
de plaats van de toekomstige huisvesting.
Uitgangspunt van de stuurgroep was:
Eén centrale huisvesting voor alle medewerkers
Drie of vier servicepunten op de huidige locaties
Buitendiensten op de huidige locaties
Andere opties zijn niet onderzocht.
Dit betekent dat er eerst tijdelijk voor ca 3,5 miljoen euro wordt gebouwd voor een periode
van 5 jaar en dat daarna nog een permanente locatie wordt gebouwd.
Even de feiten op een rijtje;
1. De nieuwe gemeentelijke organisatie is nog niet bekend
2. De huidige gemeentehuizen zijn in goede staat
3. De fusie heeft nog geen goedkeuring van de tweede en eerste kamer
4. Er wordt al door de provincie vooruit gekeken op verdere regionale samenwerking.
5. De financiën van de nieuw te vormen gemeente zijn al slecht voor de periode na 2011
vooral als gevolg van de grote geplande projecten ( 2 brede scholen en de
Wiringherlant school) en de onderhoudsachterstand van de wegen in de
Wieringermeer .
6. In de financiële scan welke gemaakt is door bureau Deloitte is dan ook aangegeven
dat er prioriteiten moeten worden gesteld om niet in de financiële problemen te
geraken na 2011.
De bewering dat deze tijdelijke huisvesting goedkoper is dan de huisvesting op de
huidige locaties is niet of nauwelijks onderbouwd in het rapport van ICS. In het rapport
wordt gewerkt met absoluut verkeerde aannames en kengetallen en is toegerekend naar
het door de stuurgroep gewenste model.
Wij zijn dan ook van mening dat voor tijdelijke huisvesting optimaal gebruik moet worden
gemaakt van de bestaande gebouwen. Leeg vallende ruimten door efficiënter werken
kunnen worden verhuurd aan andere organisaties.
Het onzinnig om nu te beslissen over zaken die beslist moeten worden door het nieuw te
vormen bestuur dat als gevolg van verkiezingsuitslagen wordt samengesteld.
Samenvoegen van gemeentelijke functies kan uitstekend zonder extra kosten in de
bestaande gebouwen. In een hoofd vestiging kunnen gemeentebestuur, Financiën
secretariaat en facilitair worden gehuisvest. De overige afdelingen kunnen ook op andere
locaties worden onder gebracht. Dit geeft in elk geval het gevoel dat de andere
vestigingen er ook serieus bij horen en dat niet alles op afstand van de meeste burgers
wordt gevestigd. Een aantal functies kunnen wellicht regionaal worden georganiseerd.
Een goed voorbeeld is de gemeente Sudwest Fryslan met 80.000 bewoners waarbij door
herschikking alle gemeentelijke functies zijn ondergebracht in 5 kantoren zonder
ingrijpende verbouwingen.

Zodoende kan tijd worden vrijgemaakt voor het nadenken over de nieuw te vormen
organisatie en de te vormen bedrijfscultuur. Ook kan worden begonnen met het
nadenken over verdere toekomstige samenwerking met naburige gemeentes.
Het nieuw te vormen gemeente bestuur moet daar over beslissen na de te houden
verkiezingen zodat ook de kiezers hun oordeel kunnen vormen.
Wij roepen de gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten op om hun
gezonde verstand te gebruiken en dit overhaaste en onjuiste voorstel af te wijzen en de
nog te vormen nieuwe raad de ruimte te geven voor een betere oplossing.
Fractie LADA gemeente Niedorp
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