
 

 

Addendum: Raadsvoorstel Nieuwe rol gemeentehuis Tubbergen 
 
Aanleiding 
De behandeling van het raadsvoorstel in de commissievergadering Ruimte en Economie op 8 mei 2017, 
heeft geleid tot de toezegging van de portefeuillehouder om de raads- en commissieleden een nadere, 
vertrouwelijke toelichting te geven op de initiatieven die zich gemeld hebben voor de nieuwe rol van het 
gemeentehuis. De toezegging is gedaan op verzoek vanuit de commissie om meer 
achtergrondinformatie te krijgen over met name de initiatieven die zich gemeld hebben. De commissie 
vraagt hierom, om voldoende informatie en inzicht te hebben, zodat de raad op 22 mei 2017 een besluit 
kan nemen. 
Reden voor de vertrouwelijkheid is dat aan initiatiefnemers is toegezegd dat hun initiatief nog niet in de 
openbaarheid zal komen. 
 
Toelichting 
Op 10 en 12 mei is aan raads- en commissieleden de mogelijkheid geboden om een nadere toelichting 
te krijgen van de portefeuillehouder en ambtelijk procesbegeleider, op de initiatieven die zich gemeld 
hebben voor de nieuwe rol van het gemeentehuis. Hiervan is door alle fracties gebruik gemaakt.  
 
Deze toelichtingsmomenten hebben geleid tot de constatering dat het raadsvoorstel en conceptbesluit 
een verheldering behoeven. Met dit addendum wordt deze verheldering geboden.  
 
Glashuus = Glashoes 
In het raadsbesluit wordt gesproken over het concept “Glashuus”. Mede naar aanleiding van de vele 
reacties wordt voorgesteld om de term ‘Glashoes’ te gebruiken.  
 
Wat wordt er met het raadsbesluit mogelijk gemaakt: 
Met de keuze voor scenario B (als voorkeurscenario), wordt de mogelijkheid geboden om het gehele 
gemeentehuis een nieuwe rol te geven. Dit kan zijn met één initiatief dat in zijn geheel het hele 
gemeentehuis een nieuwe rol geeft, maar dit kan ook zijn met een combinatie van meerdere initiatieven, 
waarmee het volledige gemeentehuis een nieuwe rol krijgt. 
 
Initiatieven moeten voldoen aan de gestelde kaders (eisen), zoals: 

- De nieuwe rol van het gemeentehuis moet een aantoonbare, positieve bijdrage leveren aan: 
o De versterking van de sociale economische positie van de kern van Tubbergen. 
o Beleving en meer levendigheid rondom het Raadhuisplein. 

- Initiatieven moeten aansluiten bij het concept Glashoes 
- Initiatieven moeten ook voldoen aan de gestelde financiële kaders, waaronder een 

kostendekkende exploitatie. 
 
Voorwaarden zijn o.a.: 

- Mocht blijken dat de gemeente Tubbergen moet verhuizen dan moet zij een goede alternatieve 
huisvesting krijgen in de kern van Tubbergen, om een volwaardige dienstverlening aan de 
inwoners te kunnen bieden. 

- Alle initiatieven worden getoetst aan en moeten voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden 
(bestemmingsplan, vergunningen, parkeernormen etc.). 

 
Marktconsultatie: 
Na raadsbesluit zal een marktconsultatie plaatsvinden waarin initiatieven/partijen concreet hun 
interesse voor het gemeentehuis kenbaar kunnen maken. Indien een initiatief zich aandient zal deze als 
volgt worden getoetst: 
1. Toetsen aan het concept en de functies die daarbij genoemd zijn  
2. Toetsen aan beschikbare ruimte conform het gekozen scenario  
3. Toetsen aan de gestelde criteria en voorwaarden zoals deze in de brede werksessies zijn bepaald 
4. Toetsen aan de financiële kaders uit de gebruikersexploitatie 
Op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie wordt de definitieve (mate van) invulling voor het 
gemeentehuis vastgesteld. Bij volledig gebruik van het gemeentehuis geldt de genoemde voorwaarde 
van geschikte alternatieve ruimte voor huisvesting van de gemeente.  
 
 
  



 

 

Nadere specificering concept Glashoes 
Met het Glashoes wordt een concept geboden waarmee Tubbergen zich kan onderscheiden, in lijn met 
de ambities ten aanzien van dé glasgemeente van Twente. Het gaat bij het concept Glashoes om de 
uitstraling en de herkenning van het gebouw, met als kenmerkende factor ‘glas’. Het Glashoes betekent 
dus niet dat het uitsluitend om glas-initiatieven hoeft te gaan. Binnen het concept Glashoes zijn diverse 
functies mogelijk - zowel maatschappelijk als ondernemersgericht - mits er een combinatie met glas 
wordt gemaakt (denk bijvoorbeeld aan een glazen receptie). Primair gaat het om functies die voor meer 
levendigheid zorgen in en rond het gebouw en het plein. Te denken valt aan horeca, tentoonstellingen, 
theater en galerieën maar ook recreatie, logies, cultuur of een bibliotheek. Initiatieven op het gebied van 
vergaderen, ondernemen, kantoren, zzp-ers etc. zouden optioneel ook een plaats kunnen krijgen.  
 
Financiële paragraaf 
In de financiële paragraaf van het raadsvoorstel, is tijdens de commissievergadering van 8 mei 2017 
een onjuistheid geconstateerd. Er stond in de paragraaf opgenomen dat het in het 
meerjarenonderhoudsprogramma gaat om een bedrag van 322.000 per jaar voor een periode van 5 
jaar. Echter, het gaat om een totaalbedrag van 322.000 euro. Het betreft een bedrag dat reeds 
opgenomen is in de begroting voor onderhoud aan het gebouw, vanuit het 
meerjarenonderhoudsprogramma (t/m 2021). Buiten deze aanpassing is een extra zin toegevoegd ter 
verduidelijking dat het om een reservering gaat die reeds opgenomen is in de begroting en anders 
gemaakt hadden moeten worden indien niet tot een nieuwe invulling voor het gemeentehuis gekomen 
wordt. Om onduidelijkheden te voorkomen, is de financiële paragraaf in het raadsvoorstel gecorrigeerd. 
In het raadsvoorstel dat is geplaatst bij 22 mei, staat de financiële informatie goed weergegeven. 
 
Samenvattend: 
De keuze voor scenario B wordt ingegeven door de kansen die een nieuwe rol van het gemeentehuis 
biedt aan Tubbergen, als dorp en centrale kern. Als er door één initiatief of een combinatie van 
meerdere initiatieven, een geweldige impuls ontstaat voor een sociaal economisch krachtig Tubbergen 
en een levendig Raadhuisplein, dan móet deze kans benut worden. 
In dat geval zal er een goede alternatieve huisvesting worden gezocht in de kern van Tubbergen, voor 
het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke organisatie. 
 
Als er géén initiatieven voor het hele gemeentehuis zijn die aan alle eisen (kaders) voldoen, of als er 
onvoldoende initiatieven zijn voor de invulling van het gehele gemeentehuis, dan wordt overgestapt 
naar scenario A, waarmee alleen de begane grond van het gemeentehuis beschikbaar wordt gesteld. 
Het bestuur en de ambtelijke organisatie blijven dan gehuisvest op de eerste verdieping. Daarbij gelden 
nog steeds de gestelde kaders en het concept Glashoes. 
 
Na de marktconsultatie, die start na het raadsbesluit, wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten. 
Naar verwachting is dit in het najaar van 2017. Op dat moment zal duidelijk worden welke initiatieven er 
zijn en of scenario B of A in werking treedt. 
 


