
 

 
 

 

01 september 2021  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

College consulteert gemeenteraad over versoberde varianten nieuw 
gemeentehuis 
 
 
In maart 2021 boog de gemeenteraad van Nijkerk zich over een aantal voorstellen voor het 
nieuwe onderkomen van de gemeentelijke organisatie aan de Van ’t Hoffstraat. De raad heeft 
toen o.a. gevraagd de voorstellen opnieuw te bekijken op het gebied van functionele en 
ruimtelijke keuzes, en het afwerkingsniveau van de verschillende varianten. Ook vroeg de 
raad om versoberingsvoorstellen in de verschillende varianten mee te nemen. Op 16 
september as. consulteert het college de gemeenteraad op basis van de aangepaste 
voorstellen.  

Eind 2019 concludeerde de raad dat, op basis van de toen voorliggende stukken, de Van ’t Hoffstraat 
over voldoende ruimte beschikt voor het huisvesten van de gemeentelijke organisatie van Nijkerk. In 
maart 2021 heeft de raad zich uitgesproken over het schetsontwerp waarin een aantal wijzigingen 
zijn meegenomen ten opzichte van 2019. Eén van de oorzaken voor de wijzigingen zijn de 
ervaringen die zijn opgedaan tijdens de coronapandemie en het blijvende effect dat dat heeft op het 
gebruik van de werkplekken in het gebouw. Ook het toevoegen van de gebiedsteams, de 
verplaatsing van de raadzaal naar de eerste verdieping,  en technische wijzigingen zoals de 
toevoeging van audiovisuele middelen en gebouw-gebonden ICT zijn doorgevoerd in de voorstellen.  
 
Er liggen twee varianten voor ter consultatie. Voor iedere variant zijn drie mogelijkheden uitgewerkt 
voor de afwerking (minimaal, mediaal en maximaal niveau). Tijdens het maken van het voorlopig 
ontwerp zijn de varianten en afwerkingsniveaus besproken met de diverse werkgroepen en 
belanghebbenden in de organisatie. Bij de afweging van de varianten en het afwerkingsniveau is 
steeds gekeken naar het effect op dienstverlening voor de inwoners, de behoefte van de organisatie 
en de bijdrage aan de versoberingsvoorstellen, zoals door de raad meegegeven in maart 2021.  

Het college is van mening dat variant A met afwerkingsniveau mediaal goed aansluit bij het gewenste 
dienstverleningsconcept. Ook het programma van eisen, zowel functioneel als ruimtelijk komt prima 
tot zijn recht bij deze keuze. Deze variant brengt een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee. 
Door het scheiden van het gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is en het vergadercentrum 
ontstaat ook een nog veiligere werkomgeving voor de medewerkers.  

De raadsconsultatie is (digitaal) te volgen. Dit kan via een link op de website van de gemeente,  te 
vinden in de vergaderkalender van de gemeenteraad, onder www.nijkerk.eu/vergaderingen-en-
vergaderstukken bij ‘Commissie I’ op 16 september aanstaande. Hier zijn ook de onderliggende 
stukken te vinden. 
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