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Kernboodschap Er zijn drie ontwikkelingen ten aanzien van huisvesting  die instemming van de 

raad vragen voor het vrijgeven van investeringsbudget: 

- Om de inhuizing van Zandvoort (72 werkplekken beschikbaar per 1 

oktober 2017) tijdig te realiseren en parallel hieraan: 

- Vervolg optimalisatie van de  huisvesting in het pand Raakspoort en 

Zijlpoort. 

- Vervolg optimalisatie van de huisvesting van het pand  Stadhuis. 

 

Er is een totaalbedrag van € 745.000.— nodig voor zowel de  

voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase voor de realisatie van de 

optimalisatie huisvesting t/m 2019 met als einddoel PLATO (Plaats- en 

tijdonafhankelijk) werken. In deze € 745.000 zitten restbedragen voor een 

totaal van € 155.000 van eerdere investeringsbudgetten die reeds door de 

raad zijn vrijgegeven voor het zelfde doel: optimalisatie huisvesting.  

 

Het verzoek is om een totaalbedrag van € 590.000 ter beschikking te stellen 

voor de periode 2017 - 2019  

 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel 

van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in 

de raadsvergadering. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Vrijgeven meubilair tweede fase Zijlpoort (2014/28062) zoals besloten in de 

raadsvergadering van 13 maart 2014 

Besluit College 

d.d. 20 juni 2017 
 

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/13-maart/19:30/Vrijgeven-middelen-meubilair-tweede-fase-Zijlpoort/2014028062-2-Raadsstuk-Vrijgeven-middelen-meubilair-tweede-fase-Zijlpoort.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit:  

1. Vooruitlopend op de goedkeuring van het investeringsplan 2017-2021 bij de 

begroting een krediet te verstrekken van € 590.000,- ten behoeve van de 

optimalisatie van de huisvesting 2017. 

2. Het krediet te dekken uit de in het IP opgenomen posten MS.99 (meubilair 

flexconcept) in 2017 €150.000, en uit MS.101 (optimalisatie werkplekken) in 

2017, 2018 en 2019,  resp. €240.000,- , €150.000,- en €50.000,-  

 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  
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     1.   Inleiding 

 

Het College wil een vervolg  geven aan de optimalisatie van de huisvesting nadat de beide 

nieuwe stadskantoren Raakspoort en Zijlpoort in gebruik genomen zijn. Ook het stadhuis zal 

hierin meegenomen worden.  

Na vijf jaar gebruikers ervaring van de werkomgeving worden er functionele en technische 

tekortkomingen ervaren welke vastgelegd zijn in 2 RI&E’s. We zien ook een veranderde 

behoefte aan ICT middelen  om het Flexwerken goed uit te kunnen voeren.  

Daarnaast zijn er ook een aantal externe invloeden. Allereerst de inhuizing van Zandvoort, 

deze dient 1 oktober gerealiseerd te zijn. Hiervoor zijn een extra 72 werkplekken nodig die 

conform Arbo normen gerealiseerd dienen te worden.  Belangrijk is ook het invulling geven 

aan de agenda vanuit de VNG om in 2020 het gehele gemeentelijke landschap digitaal te 

laten zijn.  

 

2.     Voorstel aan de Raad  

 

Het college van B&W  stelt de raad voor: 

1. Vooruitlopend op de goedkeuring van het investeringsplan 2017-2021 bij de begroting 

een krediet te verstrekken van € 590.000,- ten behoeve van de optimalisatie van de 

huisvesting 2017. 

2. Het krediet te dekken uit de in het IP opgenomen posten MS.99 (meubilair flexconcept) 

in 2017 €150.000, en uit MS.101 (optimalisatie werkplekken) in 2017, 2018 en 2019, 

resp. €240.000,- , €150.000,- en €50.000,-  

  

3.     Beoogd resultaat 

 

Met dit pakket van maatregelen is het beoogde resultaat  de inhuizing van Zandvoort te 

realiseren, de 3 locaties gereed te maken conform RI&E en om met het PLATO-concept te 

werken (plaats en tijd onafhankelijk werken). Langs een aantal in de tijd logische stappen 

worden de huisvesting, de ICT en de organisatie hierop voorbereid en aangepast. Dit zal 

vergezeld gaan van een stapsgewijze aanpassing van de normering van 0,89  naar 0,6 

werkplekken per FTE vanaf 2020.  

 

4. Argumenten 

1 Met deze aanpak is het mogelijk om uitbreiding van de formatie van Zandvoort en de 

verschillende wensen van de bestaande organisatie te realiseren, zoals het realiseren van 

projectruimtes. Het huidige onderzoek geeft aan dat er 1284 fte gehuisvest kan worden, 

waarbij een aantal aanpassingen moet worden doorgevoerd in de panden.  

2 Hierdoor kunnen de huidige stadskantoren efficiënter en conform de oorspronkelijke 

gedachte (flexconcept) worden gebruikt en kan er gebouw overstijgend worden gewerkt 

in de bestaande compacte driehoek van de twee stadskantoren en het stadhuis.  

3 Financien Voor de benodigde investeringen voor aanpassing van zowel kantoorgebouw 

Zijlpoort als Raakspoort is € 745.000 benodigd. Eerder heeft de gemeenteraad hiervoor 

een tweetal kredieten gevoteerd voor meubilair waarvan nog een bedrag van  totaal € 

155.000 niet is uitgegeven (MS.94, Concernhuisvesting Meubilair ad € 29.000 en 25.08 



 

 

 

 

 

 

2017/240210 Vrijgeven van het krediet optimalisatie huisvesting 2017 
 

4 

 

Concernhuisvesting Meubilair 2e fase ad € 126.0000).Resteert nog vrij te geven € 

590.000.   

 

De benodigde kredieten zijn opgenomen in het nog door de raad bij de begroting vast te 

stellen IP 2017 – 2022.   

                               Jaarschijf      2017              2018           2019 

MS.99 Meubilair flexconcept   € 150.000    

MS.101 Optimalisatie werkplekken  € 240.000 

MS.101 Optimalisatie werkplekken                                   € 150.000   

MS.101 Optimalisatie werkplekken                                                        €50.000 + 

                                                                            €390.000       €150.000      €50.000 

 

Vooruitlopend hierop wordt nu dus al instemming gevraagd gelet op de overkomst van 

medewerkers van Zandvoort die per 1 oktober 2017 operationeel dienen te zijn.  

 

Het besluit past binnen beleidsveld Algemene middelen en overhead (7.3). De kapitaallasten 

van de investeringen voor werkplekken Zandvoort worden gedekt uit de afgesproken 

overheadvergoeding die de gemeente Zandvoort betaalt. 

 

4 Communicatie. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de interne organisatie en de 

gemeente Zandvoort is geïnformeerd. 

 

5 Risico’s en kanttekeningen 

 

1. Fysieke aanpassing: Het werken in regie betekent dat we flexibel en matrix/projectgericht 

elkaar opzoeken in het werk en dan zijn vaste werkplekken niet wenselijk. “Vaste” 

werkplekken en ruimte per vlek per afdeling dienen echt losgelaten te worden. Daarvoor 

worden de huidige, niet goed functionerende ruimten aangepast naar wensen en gebruik 

binnen het flexibele concept. Voorbeelden: andere vormen van werkplekken en meer kleine 

overlegplekken. Die zijn noodzakelijk om het flexconcept en het werken in regie verder te 

kunnen doorvoeren. 

 

2. Cultuurelement: Sturen op  ’behaviour’: het loslaten van vaste werkplekken. 

Het management dient voorbeeldgedrag te vertonen en medewerkers aan te spreken op 

flexibele inzet door de gebouwen heen.  

 

3. Zonder aanpassing van de huisvesting kunnen de medewerkers van Zandvoort niet 

gehuisvest worden op basis van de eisen ten aanzien van de gezondheid en welzijn van de 

medewerkers als vastgelegd in de vastgestelde risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E. dit 

kan effect hebben op het ziekteverzuim) 

 

  6.     Uitvoering 

 

Start project medio 2017,  looptijd 3 jaar,  einddatum 2020. 

Bij vaststellen van het krediet zullen de gebruikers geïnformeerd worden. Middels interne 

berichtgeving zal periodiek informatie verstrekt worden over het project, zoals de planning en 
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de laatste stand van het werk. Daarnaast wordt management gericht op de hoogte gehouden 

en zullen medewerkers die in aanraking komen met (facetten van) het project tijdig en 

persoonlijk worden geïnformeerd.  

 

 7.     Bijlagen 

N.v.t. 


