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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de gevolgen en risico's van het on-hold zetten van 
het Glashoes project. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten uw raad te informeren over de gevolgen en risico's van het on-hold 
zetten van het Glashoes project. 
 
Toelichting 
Na het raadsbesluit om het project on-hold te zetten zijn de werkzaamheden voor het Glashoes gestopt. Alle 
opdrachtnemers hebben hun werkzaamheden per direct neergelegd. Ambtelijk zijn de werkzaamheden 
gestopt. De betrokkenen bij dit proces zoals de potentiële huurders zijn ook geïnformeerd. 
Volgend op het Centrumberaad zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het vervolg van het 
Glashoes. Los daarvan willen we u alvast informeren over de volgende onderwerpen. 
 
Financiële stand van zaken 
In juli 2019 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om uitwerking te geven aan fase 2 van het 
Glashoes en hiervoor het benodigde voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 365.000,-. In april 
2021 heeft vervolgens de raad besloten om voor het realiseren van het project Glashoes een krediet 
beschikbaar te stellen van € 11.002.000,-. Dit bedrag is inclusief het voorbereidingsbudget van € 365.000,-. 
 
In juli 2021 is het project on hold gezet en zijn er dus ook geen nieuwe opdrachten gegeven en/of 
verplichtingen aangegaan. De gemaakte kosten over de periode juli 2019 t/m juli 2021 bedragen afgerond € 
389.000,-. Dit bedrag is inclusief aangegane verplichtingen en BTW. 
 
Op basis van het raadsbesluit van april 2021 zijn de financiële consequenties van het Glashoes verwerkt in 
de begroting 2022 en volgende. Dit laten we voorlopig nog in stand, in afwachting van de uitkomsten van het 
Centrumberaad Tubbergen. De bedoeling is dat het Centrumberaad leidt tot een besluit over het vervolg van 
het Glashoes, hierbij zullen wij met een voorstel aan uw raad komen met betrekking tot de financiële 
consequenties. 
 
Wijziging in opdracht Glashoes 
Mocht het Glashoes plan worden gewijzigd na het proces Centrumberaad Tubbergen, dan is er een kans dat 
we niet verder kunnen met de huidige architect en adviseurs. Een overeenkomst die na een Europese 
aanbesteding tot stand is gekomen, mag niet wezenlijk worden gewijzigd. Is er toch sprake van een 

 



wezenlijke wijziging, dan is een aanbestedende dienst (gemeente) verplicht om de opdracht opnieuw, met 
inachtneming van het aanbestedingsrecht, in de markt te zetten. 
Een wezenlijke wijziging is bijvoorbeeld het aanpassen van de opdrachtwaarde met meer dan 10%, het 
wijzigen van het toepassingsgebied en een wijziging die leidt tot een materieel verschil van de huidige 
opdracht. 
 
Wat dit precies betekent voor het Glashoes project is afhankelijk van het vervolg. Maar bij meer dan kleine 
wijzigingen ligt het voor de hand dat een nieuwe aanbesteding nodig is. Het gedane werk zal dan 
grotendeels overgedaan moeten worden. Qua kosten moet rekening gehouden worden met een orde van 
grootte van de huidig gemaakte kosten (zie kopje Financiën). Qua planning is de vertraging dan ongeveer 2 
jaar. Dat is het tijdsbestek tussen juli 2019 en juli 2021. 
 
Energielabel C in 2023 
Op 1 januari 2023 zijn kantoorgebouwen en dus het gemeentehuis verplicht om minimaal energielabel C te 
hebben. Indien dit niet het geval is moet het bevoegd gezag handhavend optreden. Bevoegd gezag is de 
gemeente zelf, die dit uitbesteed/gemandateerd heeft aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). In het 
Glashoes project was handhavend optreden niet aan de orde omdat het gemeentehuis in 2022 gesloopt zou 
worden. 
Door het on-hold zetten van het Glashoes is er een kans dat de gemeente Tubbergen niet op tijd aan deze 
eis gaat voldoen. We onderzoeken de consequenties hiervan en mogelijke uitwegen. In ieder geval is het 
noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over de toekomst van het gemeentehuis. 
Uiteraard volgend op het Centrumberaad Tubbergen. 
 
Bestemmingsplan 
Het Ontwerp-Bestemmingsplan Glashoes heeft ter inzage gelegen. Hiertegen zijn drie zienswijzen ingediend. 
De indieners zijn schriftelijk op de hoogte gesteld dat de behandeling on-hold staat.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
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 waarnemend burgemeester 
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ing. J.L.M Scholten 
 


