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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 21 januari 2020 hebben wij gesproken over de stand van zaken met betrekking tot 
het Glashoes en specifiek de architectenselectie die in voorbereiding is. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten u via deze raadsbrief te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot het Glashoes. 
 
Toelichting 
Wat heeft uw raad op 8 juli 2019 besloten? 
Uw raad heeft op 8 juli 2019: 
-       De meerwaarde uitgesproken van het concept Glashoes: het huis 'van en voor de samenleving'- het 
huis van u, jou en mij - waar verbinden, inspireren en ontmoeten centraal staat. 
-       Ingestemd met het programma van eisen en de concept businesscase voor het Glashoes. 
-       Op basis van financiële, duurzame en inhoudelijke criteria - alsmede het draagvlak van gebruikers - de 
voorkeur uitgesproken voor realisatie van scenario 3 - nieuwbouw. 
-       De bereidheid uitgesproken een investering te doen in het Glashoes op basis van scenario 3 en de in 
de businesscase beschreven financiële kaders, onder voorwaarde van een sluitende exploitatie na fase 2. 
-       Het college opdracht gegeven om uitwerking te geven aan fase 2 van het Glashoes op basis van de 
beschreven vervolgstappen en hiervoor het benodigde voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van 
365.000 euro. 
-       Een definitief besluit te nemen voor realisatie van het Glashoes en het beschikbaar stellen van het 
benodigde krediet op basis van de uitkomsten van fase 2. 
-       Het college opdracht gegeven de benodigde procedure voor wijzigen van het bestemmingsplan voor 
het Glashoes op te starten. 
 
Wat doen we in fase 2 van het Glashoes? 
Wij zijn bezig met de verdere uitwerking van fase 2 van het Glashoes. Deze bestaat uit een aantal 
onderdelen: 
1.     Maken van een voorlopig ontwerp (inclusief de architectenkeuze) 
2.     Opstellen van de definitieve businesscase met een sluitende exploitatie 
3.     Opstellen van het beheer- en organisatieplan 
4.     Opstarten van de benodigde procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan 
Op 26 februari 2019 willen wij u in een themasessie bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot 
deze vier onderdelen, de betreffende tijdspaden, de tussentijdse go/no go momenten en de betrokkenheid 

 



van uw raad daarin. Vooruitlopend daarop willen wij u op de hoogte brengen van de voorbereidingen die zijn 
gestart rondom de architectenselectie. 
 
Architectenselectie 
Om tot een voorlopig ontwerp te komen voor het Glashoes moet een architect geselecteerd worden die 
samen met gebruikers en inwoners tot een uitwerking komt. Op basis van het voorlopig ontwerp kan een 
definitieve investeringsraming worden gemaakt die wordt doorgerekend in de definitieve businesscase, op 
basis waarvan uw raad een definitief besluit neemt. Om de voortgang in de deelprojecten te houden hebben 
wij de architectenselectie inmiddels opengesteld. Architecten kunnen een aanbieding doen voor het maken 
van het voorlopig ontwerp. De architectenselectie is opgebouwd in 2 fasen. 
 
Definitieve architectenkeuze na zicht op sluitende exploitatie 
Parallel aan de voorbereiding van de architectenselectie zijn wij bezig met de verdere uitwerking van de 
businesscase. Voordat wij tot de definitieve architectenkeuze komen zal zicht moeten zijn op een sluitende 
exploitatie. Eind maart 2020 is hiervoor een belangrijke mijlpaal. Wij zullen uw raad hierover op 26 februari 
bijpraten. Daarbij willen wij ook de betrokkenheid van de raad daarin met u bespreken.  
 
Wanneer neemt uw raad een definitief besluit over het Glashoes? 
Conform raadsbesluit van 8 juli 2019 neemt uw raad een definitief besluit over het Glashoes na fase 2, op 
basis van een voorlopig ontwerp en een definitieve businesscase, onder voorwaarde van een sluitende 
exploitatie. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Wij vinden het van belang dat uw raad wordt meegenomen in het proces van het Glashoes en de stappen 
die daarin worden gezet. Met deze raadsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken. 
Daarnaast willen wij u uitnodigen voor de themasessie op 26 februari waarin wij een uitgebreide toelichting 
zullen geven op het proces en de vervolgstappen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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