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Kennisnemen van:
Onderzoeksopzet optimalisering voormalig gemeentehuis Sint Oedenrode
Aanleiding
In de raadsvergadering van 19 december 2019 is door Wethouder Van Der Pas toegezegd om de
onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de optimalisering van het voormalige gemeentehuis in
Sint Oedenrode te delen. Middels deze Raadsinformatiebrief wordt hier uitvoering aan gegeven.
Kernboodschap
Zoals gevraagd en toegezegd in de Raadsvergadering van december 2019 is de
onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de optimalisering van het bestuurscentrum in Sint
Oedenrode uitgewerkt en ter kennisname aan uw Raad bij deze RIB bijgevoegd.
Communicatie
Alle direct betrokkenen worden geïnformeerd over het uit te voeren onderzoek en de behandeling
in de Raad. Met direct betrokkenen worden alle partijen bedoeld die in de eerdere inventarisatie
zijn benaderd of die ons over dit onderwerp hebben benaderd.
Participatie
Binnen dit onderzoek maken we gebruik van de input uit de eerder uitgevoerde inventarisatie.
Indien nodig kunnen er verduidelijkende vragen gesteld worden n.a.v. de eerder opgehaalde
informatie bij partijen.
We verwachten op basis van deze input voldoende informatie te hebben om een objectief
onderzoek uit te voeren, op basis waarvan de uw Raad een besluit kan nemen voor het vervolg.
Voor dit vervolg na de besluitvorming (ontwerp/uitwerking) wordt te zijner tijd een
participatietraject opgezet.

Duurzaamheid
Het pand dient CO2 neutraal gerealiseerd te worden, zoals in de duurzaamheidsvisie is
opgenomen. Voor het monumentale gedeelte kan daarvoor een uitzondering gemaakt worden als
blijkt dat dit niet te verenigen is met de monumentale waarde. In die situatie(s) waarin de
verduurzamende maatregelen niet te verenigen zijn met de monumentale waarde, is het streven
om elders op c.q. aan het pand compenserende, verduurzamende maatregelen te treffen.
Financiën
Voor het uitvoeren van het onderzoek is € 50.000,- beschikbaar.
Planning
Het is van belang te vermelden dat het qua planning niet mogelijk blijkt om de
onderzoeksresultaten voor 1 juli 2020 aan de Raad voor te leggen. Er is enerzijds teruggerekend
vanuit de raadsvergadering van 25 juni 2020 met de daarbij behorende aanlevertermijnen voor
Raad en College. Anderzijds is er vooruit gekeken vanaf het startmoment naar de te nemen
stappen, waarin de voorbereiding van het onderzoek en de inkoop van externe expertise een
maatgevende rol spelen. Deze beide trajecten bij elkaar leidden er toe dat er te weinig tijd resteert
om het onderzoek op een gedegen manier uit te voeren. Daarom informeren wij u in deze RIB niet
alleen over de onderzoeksopzet, maar ook over het feit dat een gedegen onderzoek enkel na de
zomervakantie aan uw Raad voorgelegd kan worden.
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