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• Vergelijking exploitatie 
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• Modellen & planning 
 

• Richting bepalen 
 

 
 
 



Uitgangspunten / vertrekpunt 

• Brief VRU gebruiksvergunning(uitstel tot okt 2016) 
 

• Het moment van renovatie aangrijpen om het gemeentehuis 
te transformeren naar gemeenschapshuis; 
 

• Scope voorlopig 15 jaar 
 

• Uitgangspunt transitie:  
• niet duurder dan wat het nu kost ( € 920.000,- per jaar) 

 
 
 



Vergelijking  exploitatie 

Wat kost het nu? 

exploitatie (voorjaarsnota 2014) €  920.000,- 

Renovatie van het totale pand:  

investering exploitatie 

                                   € 9.400.000,- € 1.293.000,- 

Huisvesting gemeentelijke organisatie conform wet- en regelgeving  
en achterstallig onderhoud.  

investering exploitatie 

€ 1.800.000,- €     868.500,- 



Mismatch in huidige pand 

• ruimte      
 
 
 
 
 

• exploitatie 
 
 
 
 
 

 
 

m2 aanwezig 

behoefte gemeente 

behoefte partners 

beschikbaar gemeente 

mogelijke bijdrage  
partners 

toekomstige exploitatie 

leegstand 

exploitatie tekort 



Toetsing exploitatie 

Toets budget: wat kost huuroptie met nieuw inbouwpakket waarbij de 
ambitie van de gemeente voor realisatie van gemeenschapshuis en 
nieuwe werkomgeving wordt gerealiseerd?  
 
 

Resultaat: 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling:  huisvesting mag niet meer kosten dan marktconforme huur 
 

 Vandaar uit terug kijken naar mogelijkheden om de ambitie te realiseren 
 

huurvariant: 

incl. partners exploitatie 

restant boekwaarde: €   1.700.000,- € 916.600,- 

Huurvariant inclusief partners en biljartvereniging 



Model 1 ambitie basis (noodzakelijk) 

 
hoe: 
• huidige gebouw in stand houden voor komende 15 jaar;  

 

• aanpassing in kader van wet en regelgeving (brandveiligheid) 
 

• geen aanpassingen aan het gebouw t.b.v. gemeenschapshuis 
 

• geen toepassing duurzaamheidsmaatregelen. 
 
 

modelvorm 

huisvesting gemeentelijke organisatie conform wet- en 
regelgeving en achterstallig onderhoud.  

€  868.500 



Model 2 ambitie basis plus 

 
hoe: 
• begane grond voorzien van nieuw inrichting; 

 

• kantoorverdiepingen: enkel achterstallig onderhoud en aanpassing in kader van 
wet en regelgeving (brandveiligheid) 
 

• beperkte toepassing duurzaamheidsmaatregelen op de begane grond 
 
 

modelvorm 

investeren in enkel het gemeenschapshuis;  
huisvesting gemeentelijke organisatie conform wet- en 
regelgeving en achterstallig onderhoud. 

€  934.800,- 



Model 3 ambitie hoog 

 
• herontwikkeling  locatie met gemeenschapshuis op begane grond en 

woningen op de hogere verdiepingen. 
 

• ruimte toepassing duurzaamheidsmaatregelen 
 

• verkoop locatie, waarbij gemeentelijk deel terug wordt gehuurd; 
 
 
 
 
 
 
 

dependance in nabijheid  

gemeenschapshuis 

appartementen 

aanbod: 1900 <> 2150 m2 
 

benodigd: 2620 <>2750             
+ 600 m2 partners 
 
 
 

modelvorm 

investeren in zowel het gemeenschapshuis als moderne 
huisvesting gemeentelijke organisatie 

€ 916.600,- 

gemeenschapshuis 

appartementen 



Overzicht 

 
 

Ambitie modelvorm investering exploitatie 

Basis 
(noodzakelijk) 

instandhouden huidig pand € 1,8 mio € 868.500,- 

Basis plus deels upgraden huidig pand € 3,2 mio € 934.800,- 

Hoog verkoop locatie, terug huren € 1,45 mio 
inbouwpakket 

€ 916.600,- 

Wat kost het nu? 

exploitatie €  920.000,- 



Referentiebeelden 



Referentiebeelden 



2016 2017 2015 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4 aug 

21 mei 

Doorkijk planning 

VRU 

planvorming & realisatie 

24 sept 

planvorming & realisatie 

planvorming & realisatie 

basis 

basis plus 

hoog 



Richting bepalen 

 
 

Ambitie modelvorm investering exploitatie 

Basis 
(noodzakelijk) 

instandhouden huidig pand € 1,8 mln € 868.500,- 

Basis plus deels upgraden huidig pand € 3,2 mln € 934.800,- 

Hoog verkoop locatie, terug huren € 1,45 mln 
inbouwpakket 

€ 916.600,- 

Historische 
waarde huidig 
pand 

historische waarde  € 9,40 mln € 1.293.000,- 

Wat kost het nu? 

exploitatie €  920.000,- 



Samenleving Voorop 

• In gesprek met: 

– inwonende partijen 

– Monumentencommissie 

– omwonenden 

– klankbordgroep Hart van Leusden 

– eigen organisatie 


