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R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

D̂ t"'"̂  1 k APR. 2Q15 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: W. van den Heuvel, H. Smits, J.Bedaf, W. Uijtdehaag, P. Hereijgers 
Onderwerp: Scenario's huisvesting bestuur en ambtenaren 
Bijlage: 
Inleiding 
Op 9 december 2014 bent u middels een raadsmededeling (RM59B-2014) geïnformeerd over het 
besluit om per 1 januari 2018 alternatieve huisvesting voor het stadskantoor te realiseren. 

Doel 

Het college informeert u over de stand van zaken en de verdere procedure. 

Informatie 
Uitgangspunten huisvesting 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd : 

In of nabij de binnenstad 
Geen nieuwbouw 
Krediet 'renovatie stadskantoor' is taakstellend 
Gepaste uitstraling 
Scenario's houden rekening met mogelijke alternatieven voor raadszaal en fractiehuis 
Unilocatie heeft de voorkeur 
Publieksdiensten worden waar mogelijk gecentraliseerd 
Bereikbaarheid en parkeren op orde 
Het dienstverleningsconcept van de gemeente 
Voorkeur gaat uit naar gemeentelijk vastgoed 
Locatie Gewenten en Markt 1 blijven behouden 

Vanuit het organisatiedoel wil de gemeente komen tot een compacte, hoogwaardige, flexibele en 
servicegerichte organisatie. 
De kernwoorden die hierbij horen zijn samenwerking, transparantie, flexibiliteit, representatief en 
toegankelijk. Hierbij hoort een open en flexibel kantoorconcept, wat uitnodigt tot multidisciplinair 
samenwerken. 
Indien alternatieven voor de huisvesting van de raad en de raadsfracties worden meegenomen dan is 
het streven deze vergaderfaciliteiten optimaal te benutten, zowel overdag als 's avonds. 
Dienstverlening is digitaal waar mogelijk, persoonlijk waar het moet. Persoonlijke dienstverlening 
organiseren we zo dicht mogelijk bij de burger. Voor het sociaal domein, dat heden reeds voor een 
groot deel gevestigd is in de Dunantstraat, wordt een huisvesting voorzien die de samenwerking 
binnen de drie decentralisaties optimaal ondersteunt. 

Onderzochte locaties 
Volgende locaties werden door een architect onderzocht: 

1. Klooster Mariadal 
2. EKP gebouw ( voormalig expeditieknooppunt) 
3. Belastingkantoor 
4. Parrotia 
5. Kantoorlocatie Roselaarplein 
6. Kantoorlocatie Nieuwe Markt 71-73 
7. Paviljoen Nieuwe Markt 
8. Dunantstraat 80 
9. Pand Van Lanschot in Molenstraat 
10. Laan van Brabant 70-76 



Evaluatie van deze locaties gebeurde op basis van de eerder genoemde uitgangspunten. 
Van de tien locaties zijn er twee die geschikt zijn om alle diensten te huisvesten, dat zijn het EKP en 
het belastingkantoor. Een derde gebouw, Mariadal, is wel groot genoeg maar scoort qua beperkingen 
als monument, qua indeling en qua kosten erg ongunstig. De overige locaties, met uitzondering van de 
Dunantstraat en Parrotia, vallen af. 

Conclusies 
Op basis van de evaluatie van de panden worden het EKP en het belastingkantoor verder onderzocht 
als unilocatie en wordt er bijkomend een variant onderzocht waarvan Parrotia en de Dunantstraat deel 
uitmaken. 

Vervolg (procedure) 
Nader onderzoek van de scenario's wordt voor het zomerreces afgerond. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Naoiens dezen, 

lisatie 

C. Lok 


