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Samenvatting

De commissie fysiek heeft recent besloten het raadsvoorstel inzake de
verplaatsing van het Stadskantoor (RIS-nummer 2098110) te behandelen na de
gemeenteraadsverkiezingen.
Naar aanleiding daarvan hebben we ons spoorboekje aangepast. We willen voor
de zomer een hernieuwde en verrijkte versie van het raadsvoorstel aanbieden.
Daarmee brengen de raad in de gelegenheid om een expliciet besluit te nemen
over de verplaatsing van het Stadskantoor.
Ondertussen zijn we wel voornemens om verder te verkennen hoe onze
huisvestingsvraag kan worden ingepast op de locatie van het voormalig
Belastingkantoor. De uitkomsten van de Spuisafari (31 januari jl.) geven ons
namelijk geen aanleiding om het voorstel over de verplaatsing van het
Stadskantoor te herzien. Over de uitkomsten van de Spuisafari hebben we de
gemeenteraad door middel van een andere raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Inleiding

De commissie fysiek heeft recent besloten om het raadsvoorstel inzake de
verplaatsing van het Stadskantoor (RIS-nummer 2098110) te behandelen na de
gemeenteraadsverkiezingen. Gezien dit besluit hebben we ons spoorboekje
aangepast. Via deze raadsinformatiebrief informeren we de gemeenteraad
daarover.
Doelstelling

Door de ontwikkeling van een nieuw Stadskantoor willen we kwalitatief goede
huisvesting realiseren voor de gemeentelijke organisatie, met als synergievoordelen
een gezamenlijke huisvesting met partners en tevens vliegwiel voor de ontwikkeling
van het gebied Spuiboulevard.
Stand van zaken/de feiten

Omdat de behandeling van het raadsvoorstel over de verplaatsing is uitgesteld tot
mei, hebben we het voornemen om voor de zomer een hernieuwd raadsvoorstel
aan te bieden. We verwachten namelijk dat het raadsvoorstel over de verplaatsing
van het Stadskantoor (RIS-nummer 2098110) achterhaald is in mei. Met een
hernieuwde voorstel stellen we de gemeenteraad alsnog in staat een expliciet
besluit te nemen over de verplaatsing van het Stadskantoor.
Naar aanleiding van het uitstel van de behandeling van het raadsvoorstel over de
verplaatsing van het Stadskantoor, hebben we ons spoorboekje aangepast. In
plaats van een (openbare) ideeënprijsvraag willen we op een andere manier
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verkennen hoe onze huisvestingsvraag kan worden ingepast op de locatie van het
voormalig Belastingkantoor.
Deze aanpassing in het spoorboekje is erop gericht om (nieuwe) vertraging te
voorkomen. Nieuwe vertraging betekent namelijk dat het nieuwe Stadskantoor niet
langer als aanjager fungeert voor de ontwikkeling van het gebied. Verder zien we
op basis van de uitkomsten van de Spuisafari geen reden om ons eerdere voorstel
inhoudelijk aan te passen.
Over de uitkomsten van de Spuisafari bent u via een aparte raadsinformatiebrief
geïnformeerd. Op een aantal punten raken de uitkomsten aan ons voorstel over de
verplaatsing van het Stadskantoor. Concreet gaat het om de locatie en de functies
die onder kunnen worden gebracht in een nieuw huis van de stad. Deze onderdelen
duiden we hieronder kort.
Locatie
Hoewel er enkele teams waren die betwijfelen of een kantoorfunctie meerwaarde
heeft op de locatie van het voormalig Belastingkantoor, lag deze locatie voor de
meeste deelnemers aan de Spuisafari voor de hand: het is een locatie dichtbij de
binnenstad, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Eén van de tien teams heeft gesuggereerd de publieksfuncties onder te brengen in
het voormalig V&D-gebouw. Dit gebouw hadden we al op het oog als één van de
mogelijkheden om (een deel van de) kantoorfuncties onder te brengen. Voor
publieksfuncties is het minder geschikt. Ten eerste omdat detailhandel op deze
locatie het meeste meerwaarde heeft voor de binnenstad, ten tweede omdat het
gebouw te klein is voor de publieksfuncties en de direct verwante back-officetaken.
Functies
In overgrote meerderheid waren de deelnemers aan de Spuisafari van mening dat
het nieuwe Stadskantoor een huis van de stad moet worden. De woorden
"ontmoetingsplek" en "multifunctioneel" zijn meerdere malen gebruikt.
Het nieuwe Stadskantoor wordt een huis van de stad door er meerdere organisaties
en functies samen te brengen. Met name is een goede horecafunctie genoemd.
Verder noemen de deelnemers flexplekken en vergaderruimtes die (ook)
beschikbaar zijn voor maatschappelijke organisaties.
Over de te huisvesten organisaties wordt wisselend gedacht. De Bibliotheek en de
VVV worden door een aantal groepen genoemd, terwijl anderen vraagtekens zetten
bij de toegevoegde waarde van deze combinatie.
Sinds voorjaar 2017 verkennen Bibliotheek Aanzet, VVV Zuid-Holland Zuid, Sociale
Dienst Drechtsteden, Dienstverlening Drechtsteden, Dordt Onderneemt en
Dordrecht Marketing de mogelijkheden van samenwerking. Dit vanuit de gedachte
dat samenwerking meerwaarde heeft voor inwoners, ondernemers en bezoekers
van de stad.
Eind vorig jaar hebben de organisaties afgesproken deze meerwaarde in 2018
verder uit te werken aan de hand van een aantal concrete thema's verder uit. Deze
thema's zijn:
- Ontmoeting en gastvrijheid richting (nieuwe) ondernemers, inwoners en
bezoekers.
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- Participatie van alle inwoners in de samenleving, onder meer door het bestrijden
van laaggeletterdheid en het stimuleren van andere vormen van ontmoeten.
- Informatiemaatschappij, verdergaande digitalisering en de effecten daarvan op
onze dienstverlening.
Deze thema's werken we het komende jaar verder uit in de opmaat naar en als
onderbouwing van besluitvorming over gezamenlijke huisvesting. Daarbij kijken we
overigens niet alleen naar de partijen die nu meedoen, maar ook naar andere
functies die zijn genoemd tijdens de Spuisafari, denk aan een loket van de Kamer
van Koophandel, Vrijwilligershuis, sociaal wijkteam, platform Duurzaamheid en
dergelijke.
Samengevat blijft de locatie van het voormalig Belastingkantoor voor ons de
beoogde locatie voor onze toekomstige huisvesting. Daarom zijn we voornemens
verder te verkennen hoe onze toekomstige huisvesting kan worden ingepast op
deze locatie. De uitkomsten/stand van zaken ten aanzien van de verkenning
gebruiken we om een hernieuwd en verrijkt voorstel te doen over de verplaatsing
van het Stadskantoor. Dat voorstel koppelen we aan voorstellen over (het scenario
voor) de ontwikkeling van het totale gebied.
Op het moment dat de gemeenteraad besluit tot de verplaatsing van het
Stadskantoor, gebruiken we de resultaten van de verkenning ook om een scherpe
uitvraag te maken ten behoeve van de (Europese) aanbesteding voor het ontwerp
en de bouw van een nieuw Stadskantoor.
Kosten en dekking

Voor een uitgebreidere toelichting ten aanzien van de kosten en dekking verwijzen
we naar de raadsvoorstellen inzake de herontwikkeling van de Spuiboulevard e.o./
toekomstige huisvesting (RIS-nummer 19485381 en de verplaatsing van het
Stadskantoor (RIS-nummer 2098110).
Duurzaamheid

Voor onze ambities op het vlak van duurzaamheid verwijzen we naar het
raadsvoorstel van mei 2017 (RIS-nummer 1948538) en het daarbij gevoegde
"huisvestingsconceot gemeente Dordrecht - Stadskantoor voor de Toekomst".
Communicatie en inclusief beleid

Het gewijzigde spoorboekje heeft geen effect op de betrokkenheid van inwoners,
(toekomstige) gebruikers en andere belanghebbenden.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Conform de planning uit het raadsvoorstel over de verplaatsing van het
Stadskantoor, streven we er nog steeds naar om eind 2018 drie tot vijf
schetsontwerpen te laten maken en deze met een geactualiseerde business case en
kredietaanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad.
De weg daarnaar toe is (licht) gewijzigd nu de behandeling van het raadsvoorstel
over de verplaatsing van het Stadskantoor is uitgesteld. Het belangrijkste verschil
is dat er geen open prijsvraag komt als eerste fase van het ontwerptraject. Wel
verkennen we verder hoe onze huisvestingsvraag kan worden ingepast op de
locatie van het voormalig Belastingkantoor.
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Over de uitkomsten van de verkenning willen we - zoals gepland - in het tweede
kwartaal in gesprek met de stad. Vervolgens maken we een hernieuwd
raadsvoorstel over de verplaatsing naar het voormalig Belastingkantoor. Dit
voorstel combineren we met een voorstel over (het scenario voor) de ontwikkeling
van het gebied Spuiboulevard.
Na besluitvorming door de gemeenteraad, starten we eind 2018 alsnog met een
(Europese) aanbesteding voor het ontwerp en de bouw van een nieuw
Stadskantoor.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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