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Onderwerp: 

Verhuur leegstaande ruimtes in het stadskantoor van Oudewater en het in gang zetten van een sale and 
lease back constructie. 

Kennisnemen van: 

Te nemen stappen om de leegstaande ruimtes in het stadskantoor te verhuren en het in gang zetten van 
een sale and lease back constructie. 

Inleiding: 

Vanaf 1 januari 2015 is de ambtelijke organisatie van de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden 
één geworden. Circa 50 0Zo van het stadskantoor is in gebruik voor publieke dienstverlening. 

In het coalitieakkoord Onafhankelijken - CDA 2014 -2018 staat: 
"De gemiddelde personele bezetting van het Stadskantoor zal als gevolg van de ambtelijke 
samenwerking met Woerden afnemen, ondanks de ondersteuning van het bestuur, het 
behoud van genoemde loketfuncties en de reguliere inhoudelijke ambtelijke facilitering vanuit 
Woerden. Daarmee is een verantwoorde exploitatie van het stadskantoor in het geding. Anders 
gezegd: het biedt kansen om kosten te besparen die burgers uiteindelijk ten goede komen. 
Nadere doorrekening is dus geboden." 

"Het bestuur van Oudewater zal ondersteuning krijgen door een 'bredere secretarie', een team van 
inhoudelijke deskundigen uit de nieuwe organisatie, die specifiek voor Oudewater werken. Zij zijn ook de 
verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Er komt een onderzoek in twee stappen. 

De eerste stap: 
onderzoek naar de mogelijkheden om de vrijkomende ruimte in het stadskantoor 
te verhuren, deels of geheel aan de gemeente Woerden of andere partijen. 

De tweede stap wordt gezet als de eerste stap qua exploitatie niet of onvoldoende opbrengsten 
oplevert: 



Onderzoeknaar mogelijkheden (winst/verlies) van verkoop van het stadskantoor en herhuisvesting 
van bestuur, betrokken ambtenaren en noodzakelijke voorzieningen naar elders in de gemeente". 

In de programmabegroting 2015 "Betrokken besturen" deel A: Aanbiedingsbrief is het volgende 
opgenomen: "Onderzocht wordt om het Stadskantoor per 1 januari aanstaande gedeeltelijk te verhuren. 
Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar instellingen die een publiekrechtelijke taak uitvoeren. Deze 
instellingen huren of hebben nu elders ruimte, waarvan de kosten ook weer bij de gemeente in rekening 
worden gebracht. Door de ruimte aan dit soort instellingen te verhuren worden de lasten voor de gemeente 
minder. Het voordeel voor 2015 is e45.000,-oplopend tot structureel 6 90.000,- vanaf 2016." 

Middels deze RaadsInformatieBrief wordt u op de hoogte gebracht over de te nemen stappen om de 
leegstaande ruimtes te verhuren. 

Kernboodschap: 

Het College meldt dat zij besloten heeft om vrijstaande ruimtes in het stadskantoor te verhuren aan andere 
partijen om een meer verantwoorde exploitatie van het stadskantoor te krijgen. 
Er zijn reeds contacten gelegd met de politie om de politie van Oudewater te huisvesten in het 
stadskantoor. Er worden momenteel gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en de voorwaarden. 
Ook zijn er gesprekken met het Sociaal Stadsteam (Welzijn Oudewater) om hen te huisvesten in het 
stadskantoor van Oudewater. Er worden momenteel gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en 
randvoorwaarden. Naar verwachting betrekken de politie en welzijn Oudewater in de maand augustus 
kantoorruimte in het Stadskantoor. 

Het aantal vierkante meters verhuurbaar vloeroppervlakte (VVO) op de begane grond en de eerste 
verdieping is 956,4 m2. Van deze ruimten is 537,5 m2 in gebruik door de gemeente en 418,9 m2 
leegstaand (na verhuur aan politie en Welzijn Oudewater resteert zo'n 300 m2). De verhuurprijs van deze 
vierkante meters is circa 6 100,- p.m2. VVO excl. btw. Hierdoor is de geschatte verhuuropbrengst ca. C 
39.000,-. 

Met een geschatte verhuuropbrengst van ca. C 39.000,- ontstaat een structureel gat in de begroting van 
6 51.000,-. Met in achtneming van het coalitieakkoord wordt verkoop van het stadskantoor onderzocht. 
Een belangrijk kader bij dit onderzoek is het behoud van huidige functiesAn2 voor ambtenaren, bestuurders 
en inwoners alsmede het vinden van een structurele dekking in de begroting ten bedrage van ten minste 
C 90.000,-
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