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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 2-06-2009 

Onderwerp: Krediet inrichtingsconcept 

nieuwe gemeentehuis 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. € 750.000 beschikbaar te stellen voor het inrichtingsconcept van het nieuw te bouwen 

gemeentehuis 
 

 

 

1 Inleiding 
Historie 

In de raad van 15 december ’08 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van  

€ 11.820.000 voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis bestaande uit: 

- € 11.320.000 ten behoeve van het ontwikkelaarsdeel 

- € 500.000 ten behoeve van overige kosten. 

Oftewel het krediet voor het ontwikkelaarsdeel heeft u ter beschikking gesteld, evenals  

€ 500.000 als eerste tranche aan uitvoeringskrediet voor de ‘overige kosten’. Voor het 

subkrediet ‘overige kosten’ is gevraagd naar een nadere onderbouwing.  

Ook is besloten over de dekking van het krediet, namelijk om in 2009 een bedrag van  

€ 2.146.000 beschikbaar te stellen uit de reserve grondbedrijf ten gunste van de reserve 

kapitaallasten en de jaarlijkse verschillen tussen de in de begroting opgenomen lasten en 

de werkelijke lasten te verrekenen met deze reserve kapitaallasten. 

 

In de raad van 20 april is een nadere onderbouwing gegeven van de benodigde overige 

kosten voor de bouw en inrichting van het gemeentehuis. Aan de hand hiervan is op 20 

april besloten om het al beschikbaar gestelde krediet te verhogen naar € 15.120.000. 

Oftewel een aanvullend budget voor overige kosten te verstrekken van € 3.3 miljoen, 

exclusief de kosten voor het kantoorconcept (vanaf nu inrichtingsconcept). Toegezegd 

werd een separaat raadsvoorstel over dit inrichtingsconcept. Dit raadsvoorstel ligt nu voor. 
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Inhoud 

De bouw van het nieuwe gemeentehuis geeft de kans om de huisvesting aan te passen 

aan de (gewenste) manier van werken van de organisatie en om een inrichtingsconcept te 

ontwikkelen dat de Leiderdorpse organisatievisie verder ondersteunt. 

Voorgesteld wordt om € 750.000 beschikbaar te stellen voor het inrichtingsconcept van het 

nieuw te bouwen gemeentehuis. 

Dit is als volgt onderbouwd (zie verdere detaillering bij kosten, baten en dekking in dit 

raadsvoorstel): 

 Kosten inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis Leiderdorp 
1 interne projectleiding  €                   310.000  
2 onderzoek en advieskosten  €                   290.000  
3 implementatie inrichtingsconcept  €                     70.000  
4 onvoorzien (10%)  €                     67.000  
5 niet verrekenbare BTW  €                     13.000  
 totaal  €                   750.000  

 

 

2 Beoogd effect 
Realisatie en implementatie van een inrichtingsconcept voor het nieuwe gemeentehuis per 

november 2011. 
 
 

3 Argumenten 
1.1 Inrichtingsbudget is noodzakelijk voor uitvoering van de 

(huisvestings)uitgangpunten uit de visie van het  ‘Huis van Leiderdorp’  

In de raadsvergadering van 20 april is dit visiedocument vastgesteld. Op basis van deze 

visie is het doel om een inrichtingsconcept te realiseren dat aansluit op het klantgerichte en 

transparante dienstverleningsmodel van de gemeente. Oftewel een huis voor de 

democratie, inwoners en organisatie. Het budget is nodig om de visie gestalte te geven en 

hiermee de geformuleerde (huisvestings)uitgangspunten: 

- Een uitnodigende ruimte waar mensen elkaar ontmoeten en (fysieke) 

publiekscontacten plaatsvinden. Met ruime openingstijden en een gebouw dat 

beschikbaar is voor verschillende doelgroepen. 

 

- Flexibele werkplekken en een activiteitengerelateerde indeling (zoals stiltewerkplekken 

en vergader/overlegruimten), waarbij de werkprocessen zijn gedigitaliseerd. 
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Hiermee wordt het Leiderdorpse dienstverleningsconcept gerealiseerd. Op basis hiervan is 

in 2005 de gemeentewinkel ingericht. De reorganisatie uit 2006 heeft de gemeentelijke 

organisatie verder op dit model aangepast. In het verlengde hiervan wordt nu gewerkt aan 

een zogenaamd klantcontactcentrum. Hier zullen vrijwel alle individuele burgercontacten 

plaats vinden. Zowel fysiek als digitaal wordt de organisatie hierop ingericht. Zoals de 

fysieke inrichting van de open burgerruimte in het gemeentehuis en de digitalisering van 

werkprocessen, zodat koppeling en afstemming gerealiseerd wordt tussen de front- en 

backoffice van de gemeente. 

 

1.2 Is nodig voor realisatie en het interne proces bij een inrichtingsconcept 

Belangrijkste succesfactor en ervaringsgegeven bij het maken en implementeren van een 

inrichtingsconcept is het proces op weg daar naar toe. Bij een ronde langs gemeenten die 

ons voorgingen, zoals Den Bosch, Heusden, Heemstede en Alphen aan den Rijn, blijkt dat 

investeren in het proces, verandering van gedrag en draagvlak belangrijk is voor het 

welslagen van een nieuw inrichtingsconcept. Nu in het proces investeren, voorkomt 

achteraf reparatie.  

Dit wordt ook ondersteund door onderzoek: “Een zorgvuldig implementatieproces met 

voldoende commitment van het management, enthousiaste trekkers, heldere 

communicatielijnen en besluitvormingsprocessen zijn essentieel voor het slagen van een 

dergelijk concept1”.  

Als rode draad loopt door de literatuur heen dat de gebruikers vanaf het begin betrokken 

zijn en mee kunnen denken bij de veranderingen die plaatsvinden. Een nieuwe inrichting 

leidt niet automatisch tot een betere samenwerking of communicaties. Veel hangt af van 

de aanpassing van werkprocessen, de ondersteunende systemen en de wijze waarop het 

is geïmplementeerd. Medewerkers moeten niet voorgeschreven worden hoe ze moeten 

werken. Het is van belang in te spelen op de beleving van de gebruikers en mensen zelf te 

laten bepalen hoe ze de werkplekken gebruiken. Energie moet gestoken worden in de 

gezamenlijke ontwikkeling. 

 

                                                      
1 Bron: Kosten en baten van werkplekinnovatie van het Center for People and Buildings, 2003 
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1.3 Hiertoe is de projectleiding intern belegd 

Juist het interne proces is zo belangrijk is en continuïteit hierbij, zo is ons ook gebleken bij 

ervaringen met het Sociaal Cultureel Centrum. Daarom is er voor gekozen voor een 

interne allround projectleiding bij dit project. De allround projectleider is fulltime 

beschikbaar voor de gehele periode en is verantwoordelijk voor het gehele project van 

zowel bouw, inrichting als het inrichtingsconcept. Dit garandeert continuïteit in het project, 

kennisopbouw en maakt (minder) afhankelijk van externe adviseurs. Belangrijke les bij het 

SCC is namelijk dat door wisseling van de (externe) wacht kennis en continuïteit verloren 

is gegaan. De kosten voor de projectleiding bedragen voor een periode van 2009 t/m 2011 

zo’n € 300.000 (1360 uur per jaar) en deze zijn opgenomen in het krediet van het 

inrichtingsbudget. 

 

1.4 Daarnaast is externe expertise nodig 

Door te kiezen voor een interne allround projectleiding betekent dat niet alle expertise en 

ervaring voorhanden is. Om dit project te behoeden voor valkuilen, zal voor bepaalde 

onderdelen expertise worden ingehuurd. Zoals bouwervaring (toetsend t.a.v. de 

ontwikkelaar bij het ontwerp en straks bij het bouwtoezicht) en het toetsen van de plannen 

op arbotechnische, gezondheids- en veiligheidsaspecten. Maar ook inhuur voor de 

Europese aanbesteding van het interieur en expertise bij het maken van een 

inrichtingsconcept (bij de metingen van de werkplekken en de implementatie daarvan) en 

het interieur van het gebouw.   

 

1.5 En is budget nodig voor projectondersteuning 

Het project is behoorlijk omvangrijk en complex. Er zijn veel partijen bij betrokken, de 

ontwikkelaar waarachter een hele organisatie schuilt, de interne projectorganisatie met  

stuurgroep en zeven projectgroepen (interieur & facilitair, exterieur, raads,- bestuurs- & 

vergadercentrum, publiekshal, dienstverlening, ICT en communicatie), de politieke 

omgeving, waaronder een raadswerkgroep en de medewerkers. Hier komt veel werk uit 

voort waarvoor ondersteuning nodig is die niet binnen de huidige formatie te vinden is. Het 

gaat om werkzaamheden zoals verslaglegging van de overleggen (projectgroep, 

stuurgroep, raadswerkgroep etc.), de interne en externe communicatie (waaronder het 

bijhouden van een wikipedia-achtige omgeving hetgeen een van de belangrijkste 

communicatiemiddelen van het project wordt om samen aan dit project te kunnen werken), 

bijhouden van de planningen, financiële rapportages etc…. 



Pagina 5 van 6 Versie 1 
Registratienr.: 2009i00559   Agendapunt 9 
 2009 VOORSTELLEN   Nr  09089 

 

1.6 Het inrichtingsconcept is nodig voor het ontwerp van het gebouw 

In de vastgestelde ruimtebehoeftestaat welke de basis is van het ontwerp van het gebouw, 

is een reductie van 20% van de werkplekken opgenomen. Hiervoor moet een activiteiten 

gerelateerde manier van werken worden gemaakt. Dit betekent een inrichtingsconcept dat 

de processen, structuren en de cultuur van de gemeente optimaal faciliteert. 

Werkplekprofielen zullen worden geïnventariseerd op basis waarvan de soorten en 

combinaties van werkplekken, faciliteiten en overlegruimtes bepaald kunnen worden, 

oftewel het inrichtingsconcept. 

Dit inrichtingsconcept heeft de ontwikkelaar (en de architect dus) nodig om het gebouw te 

gaan ontwerpen. Dat zal hij doen op basis van een schematisch indelingsplan en globaal 

functioneel programma van eisen. Concreet betreft dit de ruimtelijke ordening van de 

verschillende typen werkplekken in de ruimten. 

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
1.1 Concrete onderbouwing van de kosten in de implementatiefase is nog lastig 

Vorig jaar is het project voor de nieuwbouw gestart. Sinds begin van dit jaar is daar het 

realiseren van een nieuw inrichtingsconcept bijgekomen. Gedurende deze tijd komen de 

kostenposten steeds helderder in beeld. Op dit moment in de ontwerpfase wordt de 

behoefte aan expertise steeds duidelijker. Het grootste deel van de kostenposten zijn 

daarom gebaseerd op offertes die al zijn opgevraagd (zoals voor arbo en beveiliging, 

kosten voor Europese aanbesteding, advies bij ontwerp van het inrichtingsconcept…). 

Voor de implementatie en realisatiefase is dat nog een stuk grofmaziger en is nog niet 

geheel te voorzien waarvoor welke uitgaven gedaan zullen worden. De kosten voor deze 

fase zijn zoveel mogelijk ingeschat op basis van ervaringsgegevens bij andere gemeenten 

of op basis van een globale begroting. Gedurende dit traject zal duidelijk worden hoe de 

uitgaven daadwerkelijk lopen.  

 

5 Milieu 
Duurzaamheid is een van de doelstellingen van dit project. Het gebouw overtreft de 

vereisten uit het regionaal beleidskader duurzame stedenbouw. Bij de inrichting en het 

gebruik van het gebouw zal hier qua duurzaamheid op worden aangesloten (zoals 

vastgesteld in het visiedocument “Huis van Leiderdorp”).  
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6 Kosten, baten en dekking 

 

 Kosten inrichtingsconcept nieuw gemeentehuis Leiderdorp 
1 interne projectleiding  €                        310.000  
2 onderzoek en advieskosten  

2a projectondersteuning  €                        120.000  
2b Europese aanbesteding interieur  €                          27.000  
2c interieurarchitect  €                          80.000  
2d adviseur ontwerp activiteiten gericht werken  €                          42.000  
2e uitvoering werkplekmetingen  €                           3.000  
2f arbo onderzoek  €                           8.000  

2g beveiligings/zoneringsonderzoek  €                          10.000  
3 implementatie inrichtingsconcept  

3a communicatie  €                          15.000  
3b werkbezoeken  €                           5.000  
3c overige kosten  €                          10.000  
3d adviseur implementatie activiteiten gericht werken  €                          40.000  

4 onvoorzien (10%)  €                          67.000  
5 niet verrekenbare BTW  €                          13.000  
 totaal  €                        750.000  
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 
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