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Ondenrverpr Huisvesting bestuur en ambtenaren

Bijlage:

lnleiding
ln december 2O14 en in april 2015 bent u middels de raadsmededelingen (RM59B-2014 en RM24B-
2015) geïnformeerd over het lopende traject 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.

lnformatie
Op basis van de eerder onderzochte 10 locaties werd in april besloten om het traject verder te zetten
door onderzoek van de panden EKP, belastingkantoor, Parrotia en de Dunantstraat.
Dit onderzoek is gestart met het bepalen van de huisvestingsbehoefte op 1 januari 2018. Hierbij werd
het dienstverleningsconcept van de gemeente als uitgangspunt genomen en rekening gehouden met
verdere digitalisering. Ook werd gekozen voor een flexwerkomgeving die activiteitgerelateerd werken
ondersteunt.
Zoals reeds gesteld in de raadsmededeling van apriljl. werd als uitgangspunt gehanteerd dat voor het
sociaal domein een huisvesting wordt voorzien die de samenwerking binnen de drie decentralisaties
optimaal ondersteunt. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het Werkplein Hart van West-Brabant in de
Dunantstraat kan blijven en De Toegang daar eveneens gehuisvest kan worden.
Het resterende deel van de huisvestingsbehoefte kan gerealiseerd worden in het belastingkantoor of in
het EKP. Daarbij worden de vergaderzalen zo ingericht dat zij ook door de raadsfracties 's avonds
gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat het fractiehuis aan de Bloemenmarkt vrij kan komen. Zowel
in het EKP als in het belastingkantoor is ruimtelijk een raadzaal in te passen, mocht de raad dit
wensen.
Bovenstaande heeft als gevolg dat Parrotia niet verder wordt betrokken.

Vervolg (procedure)

De mogelijkheden van het EKP en het belastingkantoor worden meer in detail uitgewerkt op basis van
bovenstaande keuzes. ln november 2O15 verwachten wij een keuze te maken voor één van beide
panden.

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

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De orga nisatie

C. Lok


