
            

In te vullen door de griffier 

o Amendement is aangenomen / verworpen met  ___ stemmen van OM, CDA, VVD,ML, PvdA, SP, BBM, 

CU en D66 voor en ____ stemmen OM, CDA, VVD,ML, PvdA, SP, BBM, CU en D66 tegen 

o Amendement is ingetrokken 

 

 

AMENDEMENT gemeentehuis nieuwe stijl 

 

De gemeenteraad van Moerdijk, in vergadering bijeen op 1 november 2018, 

 

 

Constaterende dat: 

 De raad op 12 januari 2017 een amendement heeft aangenomen, waarin werd uitgesproken dat  

o De aanpassingen van het gemeentehuis zich beperken tot de begane grond van het 

gemeentehuis, inclusief de reproruimte, 

o Bij de herinrichting van de hal, de dienstverlening aan de burger centraal staat, 

o De vernieuwing wordt gebaseerd op klantvriendelijkheid, soberheid en duurzaamheid. 

 De vloer in de hal vervangen moet worden in verband met loszittende tegels. 

 

 

Overwegende dat: 

 Het ontwerp van de architecten Ibelings Van Tilburg mooi is en op sommige onderdelen veel 

geld kost (o.a. groenelementen voor € 100.000, werk/lunchruimtes voor € 500.000, servicepunt 

met koffie en leestafel € 85.000, vitrine € 25.000; 

 Het ontwerp in te delen is in zaken die noodzakelijk en die niet noodzakelijk zijn; 

 Dit langlopende dossier om een beslissing van de raad vraagt, zonder opnieuw geld uit te geven 

aan bijstelling van plannen.  

 

Wijzigt het raadsbesluit als volgt;  

 

1. Een krediet ad. € 648.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de vloer overeenkomstig 

alternatief 3 van het ontwerp van Ibelings Van Tilburg, inclusief de aanpassing t.b.v. de huisvesting 

van de politie/boa en de verhuizing van de griffie;   

2. Voor € 648.000 middelen afzonderen vanuit de algemene reserve naar een reserve aanpassing hal 

gemeentehuis ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van € 26.700; 

3. De jaarlijkse rentelasten van € 12.700 te dekken uit de specifiek voor dit onderwerp geoormerkte 

middelen in de stelpost nieuw beleid;  
4. Dat het college er voor zorg draagt dat lokale ondernemers worden betrokken bij de aanbesteding 

van de aanpassingen aan het gemeentehuis, ook als dat betekent dat er afgeweken moet worden 
van het lokale inkoopbeleid; 

5. Dat het college de raad informeert hoe e.e.a. is vormgegeven. 

  

 

De PvdA   D66  SP   Moerdijk Lokaal 

 

 

 

M.A. Pistorius – van Geel G. Wiers G.J.M. Blom  I. Kleijn 

 


