Winkel 20-03-2011
Kritische analyse van het kostenoverzicht, aanvulling centraal decentraal gemaakt door het
bureau “ ICS adviseurs”.
Op pagina 6 wordt gesteld dat er 30 % ruimtereductie in backoffice zal ontstaan .Dit is niet
onderbouwd. Zeker bij ondersteunende en meer secretariële functies is nauwelijks winst in
oppervlakte te realiseren. Bovendien wordt niet gesproken van een transitieperiode. Deze
moet wel ingepland worden en zal zeker enkele jaren bedragen.. Is zeker lastig bij een
tijdelijke huisvesting op een tijdelijke nieuwe (lees: centrale) plek. Probeer maar eens HNW
(het nieuwe werken) in te voeren als er al verhuisd wordt naar een tijdelijke (portocabinachtige?) locatie.
Op blad 7 wordt eerst gezegd dat in de bestaande gemeentehuizen geen flexibel
kantoorconcept wordt gerealiseerd”. Wordt het nieuwe werken dus alleen ingegeven door
een tekort aan m2? HNW is in dat geval niet de heilige formule; je rekent jezelf rijk met deze
aanname.
Op dezelfde bladzijde wordt aangegeven dat onvoldoende zicht is op de te vormen nieuwe
organisatie. Toch worden later allerlei bedragen genoemd per M2 voor aanpassing en
inrichting. Dit is op zijn minst tegenstrijdig.
Op bladzijde 8 wordt ineens wel over HNW( het nieuwe werken) gesproken.
Op pagina 9: Voor een flexibel concept wordt gerekend met €300,-/m2 en voor een nietflexibel concept €100,-/m2. Er wordt alleen een flexibel kantoorconcept (HNW) toegepast in
de tijdelijke nieuwbouw? Vreemd uitgangspunt om 2 concepten te hanteren voor een
nieuwe organisatie binnen 1 gebouwen complex!
Deze 300 euro/m2 is 3x zo duur als een traditioneel concept en nog wel excusief ICT. Dit is
erg hoog en bovendien niet onderbouwd.
Op pagina 11 wordt gesproken over “opwaarderen verbinding” – er wordt dus op geen
enkele manier gekeken naar een efficiënte clustering van afdelingen bij verdeling over 3 of 4
locaties? Daarmee is al grote winst te boeken in ICT en reistijd etc.
Het lijkt een niet zinvolle opsomming van punten – opwaarderen verbinding/dus ook extra
beheerders nodig/dus ook extra kosten lagere efficiency. Zijn ze niet hetzelfde? Matig
onderbouwd.
Pagina 15: de €15,-/m2 voor onderhoud is matig onderbouwd. Wanneer je van €25,-/m2
uitgaat, komt het totaal voor de optie “Centraal” meteen ca. €3.000.000,-. Een belangrijke
aanname dus! Mijns inziens is deze laag ingeschat.
De onderbouwing van de fte’s op pagina 16 voor de optie “Centraal” is niet aanwezig.
De fte’s zijn kennelijk een percentage van het totaal aantal fte. Maar waarom is er geen
vermindering van de facilitaire fte’s bij bijvoorbeeld de optie “4 locaties”?
De aanname dat de verhuiskosten gelijk zijn voor alle varianten. Matig/niet onderbouwd.

2x verhuizen – niet goed onderbouwd (ICT moet ook weer verhuisd worden van de tijdelijke
centrale huisvesting naar de nieuwbouw-centrale huisvesting.)
Investeringskosten renovatie – 50% van nieuwbouw” – wordt niet onderbouwd. Bovendien
ontbreken hier de kwalitatieve aspecten van deels oudbouw/deels nieuwbouw tegenover
geheel nieuwbouw.
Pagina 18: Herbestemming van het gemeentehuis Niedorp naar Brede school. Er ontbreekt
een inventarisatie van hoe realistisch en kansrijk deze ontwikkeling is.
Op pagina 19 is 150 frequent reizende medewerkers op 246 fte erg hoog ingeschat.
Ook hier is op geen enkele manier meegenomen dat er ook efficiënt geclusterd kan worden
bij verdeling over 3 of 4 locaties.
Op pagina 20 staat: “Eenmalige kosten - Investeringskosten gebouw: Centraal”- €2.835.931,Is dit met of zonder ICT investeringen. De zouden er wel bij moeten.
Bovendien staat op pagina 20 :”Decentraal - €2.297.000,-“- dit bedrag komt dus erg hoog uit
vanwege de aanname dat er een flexibel kantoorconcept uitgevoerd wordt à €300,-/m2.
Niet logisch, wel een erg grote impact.

Conclusie :
Het rapport is rijkelijk voor zien van niet onderbouwde aannames en derhalve zijn de
conclusies absoluut niet betrouwbaar.
Het rapport is geen weergave van enkele goed uitgewerkte alternatieven voor de
toekomstige huisvesting van nog te vormen gemeentelijke organisatie maar een eenzijdige
verdediging van een reeds gekozen concept, nl centrale huisvesting.
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