
VOORBLAD VOOR NAZENDING BIJ RAADSBUNDEL, bundelnummer: ongenummerd 
 
Onderwerp: 
 

Verhuur voormalig gemeentehuis Varsseveld 

Voor welke 
raadscyclus: 
 

2 december 2010 / 8
e
 cyclus 2010 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 
 
 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 drie kwartier 

 een uur 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 

 

 twee en een half uur 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Met de Zorginstelling Sensire zijn onderhandelingen gevoerd om het centraal 
kantoor te vestigen in het voormalige gemeentehuis in Varsseveld. Daarover is 
overeenstemming bereikt. 
De bedoeling is dat Sensire direct na de zomer van 2011 het pand in Varsseveld 
in gebruik neemt. Sensire huurt het pand voor tenminste tien jaar, met een optie 
op nog eens vijf jaar. In verband hiermee wordt het voormalig gemeentehuis 
ingrijpend verbouwd. Het gemeentelijk aandeel in de renovatiekosten is 25%. 
De gemeente en Sensire zijn een kostendekkende huursom overeengekomen.   
De medewerkers van Sensire kunnen parkeren op de nieuw aan te leggen 
parkeerplaats achter de Van Pallandthal in Varsseveld. 
Voorgesteld wordt om kredieten beschikbaar te stellen voor: 
a. het gemeentelijk aandeel in de verbouwingskosten ad. € 544.000,00; 
b. de aanleg van een parkeerplaats achter de Van Pallandthal in Varsseveld, ad. 
€ 235.000,00. 
 

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

Raadsvoorstel 
Bijlage III – product 7 gemeentebegroting 2011. 
 

Achterliggende 
stukken: 
 

Collegebesluit van 23 november 2010 *)  
Bijlage I:de kostenopzet verbouwing en renovatie vml. gemeentehuis  
Varsseveld*) 
Bijlage II  – de huurovereenkomst met Sensire *); 
 
*) Deze stukken zijn vertrouwelijk en liggen voor raadsleden tijdens kantooruren 
op de griffie ter inzage. 
 

Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

Geen. 

Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 

Zorginstelling Sensire te Doetinchem 
Varssevelds Belang te Varsseveld 
Varsseveldse Middenstandsvereniging te Varsseveld 
Algemene Oranjevereniging te Varsseveld 

 

 



moeten krijgen?  

Opmerkingen 
Van het Presidium: 

 

Portefeuillehouder: G.A. van Balveren 

Meer informatie bij:  A. Bout, afdeling RMO, Economische Ontwikkeling; telefoon 0315 – 292 420 
Email: a.bout@oude-ijsselstreek.nl  
 

Opmerkingen 
raadsgriffie 

 

  
 


