
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 2 december 2010  

 

Bundelnummer : ongenummerd  
 

 
 

 
 
Onderwerp  : verhuur vml. gemeentehuis Varsseveld 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de verbouwing van het vml. gemeentehuis in Varsseveld 
een krediet beschikbaar  stellen van € 544.000,00; 

2. een krediet beschikbaar stellen van € 235.000,00 voor het aanleggen van een parkeerplaats achter de Van 
Pallandthal in Varsseveld 

 
Inleiding 
Met de Zorginstelling Sensire zijn onderhandelingen gevoerd om het centraal kantoor te vestigen in het 
voormalige gemeentehuis in Varsseveld. De bedoeling is direct na de zomer van 2011 het pand in 
Varsseveld in gebruik te nemen. Sensire huurt het pand voor tenminste tien jaar, met een optie op nog eens 
vijf jaar. Over de huurovereenkomst is overeenstemming bereikt. 
Na een gebouwelijke oriëntatie en interne functionele verkenningen is Sensire eind september jl. tot de 
conclusie gekomen dat het gebouw als centraal kantoor geschikt te maken is. Daarvoor moeten wel de 
nodige interne verbouwingen en renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Achterstallig onderhoud wordt 
tegelijkertijd meegenomen. Over de bouwkundige aanpassingen en het gemeentelijk aandeel daarin is 
overeenstemming bereikt. In de bijlage I is daarvan een overzicht opgenomen. 
Voldoende parkeervoorzieningen voor Sensire dienen aanwezig te zijn. Daarin wordt voorzien op 
een nieuw aan te leggen parkeerplaats achter de Van Pallandthal in Varsseveld. 
 
Samenvatting 
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 te neemt. 
Sensire huurt het pand voor tenminste tien jaar, met een optie op nog eens vijf jaar. In verband hiermee 
wordt het vml. gemeentehuis ingrijpend verbouwd. Het gemeentelijk aandeel daarin 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. 
 
Meetbaar effect 
Het voormalige gemeentehuis in Varsseveld wordt door de verhuur aan Sensire verantwoord in stand 
gehouden. Een nieuwe parkeerplaats achter de Van Pallandthal wordt gerealiseerd. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het is bijzonder belangrijk dat het vml. gemeentehuis in Varsseveld wordt verkocht of wordt 

verhuurd; 
Het is een beeldbepalend pand in Varsseveld dat het verdient om in stand gehouden te worden; in 
financieel opzicht is het belangrijk voor de gemeente dat er een nieuwe en passende gebruiker in 
het vml. gemeentehuis wordt gehuisvest; Sensire voldoet aan die verwachting; 

 
1.2 Een betrouwbare partner is een vereiste; 

Het verantwoord in stand houden van het pand vereist een adequate koper of huurder; Sensire is 
een betrouwbare partner die past in het beeld dat de gemeente daarbij voor ogen heeft; 

 
1.3 Centrale vestiging voor Sensire essentieel; 

Het centrale kantoor van Sensire is nu verdeeld over vijf locaties; die decentrale situatie wenst men 
te beëindigen; uit vooronderzoek is gebleken dat het vml. gemeentehuis in Varsseveld voor Sensire 
een functioneel passende oplossing is; 

 



1.4 Sensire wenst een gebouw als een “jas die past”; 
Sensire  heeft aangegeven dat men niet zit te wachten op een locatie als doorgangshuis voor het 
centrale kantoor; men wenst een eigentijds en bij Sensire behorende uitstraling te realiseren. 
Bovendien wenst men noodzakelijkerwijs iedere vierkante meter te benutten. 
In verband hiermee zijn ingrijpende interne verbouwingen, met name in de oudbouw, noodzakelijk. 

 
1.5 De verbouwings- en renovatiekosten zijn realistisch 

Aan de voorgenomen huisvesting van het centrale kantoor van Sensire is een uitgebreid 
verkennend bouwkundig onderzoek vooraf gegaan. Deze verkenning is door de gemeentelijke 
bouwkundig adviseur getoetst en als realistisch bestempeld. Het benodigde investeringskrediet is 
daarop afgestemd. 

 
1.6 De gemeente Oude IJsselstreek neemt een deel van de verbouwingskosten voor haar rekening; 

Overeengekomen is dat Sensire voor de verbouwings- en renovatiekosten een financierings-
constructie met de gemeente aangaat, waarbij de gemeente ook een gedeelte van de kosten voor 
haar rekening neemt. Het gemeentelijk aandeel in de kosten bedraagt 25%. 
De gemeente Oude IJsselstreek is eigenaar van het pand; het ligt in de lijn en in de rede dat er 
vanuit die positie een financieel medebepalende rol wordt ingenomen. De gemeente beschikt na 
verloop van de huurtermijn over een up-to-date gebouw.  
De gemeente zal voor de totale kosten geen risico lopen. 

 
2.   

2.1 Een adequate parkeervoorziening voor Sensire is een harde voorwaarde 
Het vml. gemeentehuis in Varsseveld wordt een werkplek voor ca. 180 medewerkers. Velen 
daarvan komen uit de regio Achterhoek, veelal met de auto, naar Varsseveld. Een extra 
parkeervoorziening in de nabijheid van het vml. gemeentehuis is van meet af aan een harde 
voorwaarde geweest. Achter de Van Pallandthal in Varsseveld kan in deze parkeerbehoefte worden 
voorzien. 

 
2.2 De parkeervoorziening niet alleen voor Sensire; het mes snijdt aan meerdere kanten 

De parkeervoorziening achter de Van Pallandthal wordt niet alleen benut door Sensire maar staat 
ook ten dienste van de bezoekers van (de uit te breiden) Van Pallandthal en de gebruikers van de 
nieuwe turnhal naast de sporthal. Essentieel is ook dat de parkeerplaats ook nadrukkelijk geldt als 
toegevoegde waarde in de zgn. parkeerbalans voor het centrum van Varsseveld. 
Door het aanleggen van de parkeerplaats achter de Van Pallandthal wordt tevens bereikt dat de 
kermisactiviteiten die jaarlijks op die locatie worden gehouden, voortaan op een (gedeeltelijk) 
verhard terrein kunnen plaatsvinden  
  

Kanttekeningen 
 

a. Bij financiën 
Door deze meerjarige verhuur is de destijds voorgenomen verkoop van het vml. gemeentehuis 
voorlopig van de baan. Op verzoek van Sensire is in de huurovereenkomst wel het recht van eerste 
koop opgenomen. 
 

b. Bij de buiteninrichting achter de Van Pallandthal 
De parkeerplaats achter de Van Pallandthal staat niet op zich, maar maakt ook deel uit van de 
inrichting van het openbare gebied achter de sporthal. 
Tijdens de informatieavond op 9 november jl. zijn daarover suggesties en ideeën verzameld. In de 
loop van 2011 zullen deze worden meegenomen in het totaal ontwerp van de buiteninrichting van 
het gebied achter de sporthal. In samenhang met het krediet voor de uitbreiding van de sporthal en 
de turnhal zullen daarvoor middelen worden opgenomen. 
 

c. Bij verbouwwerkzaamheden 
Tegelijk met de renovatiewerkzaamheden wordt ook het achterstallig onderhoud meegenomen. 
Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente en worden gedekt uit de in de begroting 
opgenomen “voorziening gemeentelijke gebouwen”. 

 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
1. krediet voor het gemeentelijk aandeel in de voorgenomen verbouwingsinvestering 

Met Sensire zijn goede, en voor de gemeente sluitende, financiële afspraken gemaakt. 
Het totale kosten van het gemeentelijk aandeel komen uit op € 544.000,00. De kapitaallast hiervan 
bedraagt € 40.800,00 en deze zal uit de huurinkomsten worden gedekt. Zie ook de bijlage I en III. 



In de huurovereenkomst is opgenomen dat de gemeente voor het totaal geen risico loopt. 
 

2. krediet voor de aanleg van de parkeerplaats achter de Van Pallandthal 
De investering voor het aanleggen van de parkeerplaats achter de Van Pallandthal is opgenomen in 
de Investeringslijst 2012. Dit tijdstip was mede ingegeven door de planning rond het realiseren van 
de uitbreiding van de sporthal annex nieuwe turnhal. Door de komst van Sensire is dit proces een 
jaar versneld. De kapitaallasten voor 2011 zullen worden gedekt uit de zgn. “vrijval kapitaallasten 
2011”  Vanaf 2012 wordt de dekking vanuit de Investeringslijst 2012 gevolgd. 
 

 
Wat betekent het voor het weerstandsvermogen indien dat aan de orde is: 
Het totale investeringsbedrag heeft geen invloed op het gemeentelijk weerstandsvermogen. 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Het project speelt zich af in de periode 1 oktober 2010 tot 1 augustus 2011. Het bestuurlijke traject vindt 
plaats in de periode 1  oktober 2010 t/m 2 december 2010. 
In overleg met het presidium is, gelet op de urgentie van het project en de bijzondere tijdsdruk daarbinnen, 
afgeweken van de reguliere raadsplanning. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
Varssevelds Belang wordt in algemene zin geïnformeerd. 
De Varsseveldse Ondernemersvereniging en de Algemene Oranjevereniging worden geïnformeerd over de 
bijzondere bepalingen in de huurovereenkomst met Sensire. 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


