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Onderwerp: Herhuisvesting gemeentekantoor
Wijchen, 16 mei 2017
Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
Het project herhuisvesting gemeentekantoor loopt volgens planning. De totale
investeringskosten overschrijden het investeringskrediet niet.
Waarover wil je informeren?
De technische oplevering van het project Herhuisvesting gemeentekantoor zal op 15 juni
2017 plaatsvinden. De verhuizing van het oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan 2224 naar het nieuwe, t.w. het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27, vindt plaats op
28 juli. Het Huis van de gemeente zal vanaf 1 augustus haar dienstverlening aan de
inwoners van Wijchen verlenen. Op 9 september zal de commissaris van de koning het
Huis van de gemeente formeel openen.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Op 13 november 2014 (14AZ076) heeft u zich uitgesproken voor de definitieve
huisvesting van de ambtelijke organisatie in het voormalig Rabobankpand. Deze
herhuisvesting is onderdeel van het project Wijchen 21 en heeft tot doel de verbouwing en
inrichting van het voormalig Rabobankkantoor te richten op het Nieuwe Wijchense Werken
met een flexkantoor concept waarin we 21e eeuwse digitale dienstverlening kunnen
verlenen.
Met de nota 15AZ116 heeft u het investeringskrediet taakstellend beschikbaar gesteld.
In de raadsvergadering van 8 september 2016 bent u geïnformeerd over de aanbesteding
van de herhuisvesting (16 2956), het negatieve aanbestedingsresultaat en de
optimalisatieslag.
Wat zijn de gevolgen?
Na de bouwvak van 2016 zijn de verbouwingswerkzaamheden van het Huis van de
gemeente gestart en nu, mei 2017 stellen we vast dat de werkzaamheden volgens plan
verlopen.
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Wat is het vervolg?
Na de technische oplevering op 15 juni en vóór de verhuizing op 28 juli:

ronden we de eventuele restpunten uit de verbouwing af;


wordt het meubilair geleverd en gemonteerd;



krijgt de automatisering haar beslag (hard- en software);


regelen we alle facilitaire zaken voor de bedrijfsvoering.
Op 1 augustus wordt het Huis van de gemeente opengesteld voor het publiek. In het oude
gemeentekantoor blijft tot november een klein deel van het huidige computernetwerk
actief. De voorbereiding voor de sloop van het oude gemeentekantoor en de herinrichting
tot een pauzelandschap zijn in voorbereiding. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
Op 9 september wordt het Huis van de gemeente formeel geopend door de commissaris
van de koning.
Communicatie
Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn de aanwonenden geïnformeerd over de voortgang.
De voortgang van het project is beschreven in de Marap/Prorap.
Referte
14AZ076 d.d. 28-10-2014 Huisvesting bestuur en organisatie
15AZ116 d.d. 24-3-2015 (amend) Huisvesting bestuur en organisatie (taakstelling)
16 2956 d.d. 5-7-2016 Bedrijfsvoering (aanbesteding huisvesting).
Samenvatting
De verbouwingswerkzaamheden lopen volgens planning en vallen binnen de
budgetgarantie. Vanaf 1 augustus is de dienstverlening vanuit het Huis van de gemeente
aan de Kasteellaan 27.
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