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Huisvesting
Besluit
1. Kennis te nemen van de businesscase huisvesting
2. De centrale backoffice te huisvesten aan de Johan de Wittstraat in
Wassenaar en de buitendienst aan de Dobbeweg in Voorschoten;
3. Een Klant Contact Centrum in beide gemeenten te houden;
4. Naar aanleiding van een akkoord op de businesscase wordt de komende
maanden separaat de volgende voorstellen uitgewerkt en voorgelegd:
a. Aan het Dagelijks Bestuur
i. Begrotingswijziging voor beide raden waarop de zienswijze wordt
gevraagd
ii. Collegevoorstellen met betrekking tot de benodigde investeringen en de
financiering daarvan
iii. Aantrekken van liquide middelen (ten behoeve van koop werf door de
WODV en verbouwing gemeentekantoor)
1. Zo nodig actualiseren van treasurystatuut WODV
iv. Regeling flexibel werken vaststellen en voorleggen aan de
ondernemingsraad
b. Ten behoeve van college Voorschoten
i. Budget beschikbaar stellen ter voorbereiding en realisatie centrale
huisvesting
ii. Een begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
iii. Een heldere opdrachtomschrijving tot herhuisvesting KCC om uiteindelijk
tot een passende locatie voor het KCC in Voorschoten te zorgen.
c. Ten behoeve van college van Wassenaar
i. Budget beschikbaar stellen ter voorbereiding en realisatie centrale
huisvesting
ii. Vanaf 1 januari 2018 tijdens kantooruren geen facilitaire dienstverlening
(bodes) meer op Raadhuis de Paauw
iii. Begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
d. Ten behoeve van Werkorganisatie Duivenvoorde
i. Op de daarvoor bestemde onderwerpen met betrekking tot huisvesting
volgens de WOR advies en instemming te vragen aan de
Ondernemingsraad.
5. De colleges te adviseren om de bijbehorende besluiten te nemen.

Opening en mededelingen
Besluitenlijst 11 april 2017
Besluit
De besluitenlijst van 11 april 2017 ongewijzigd vast te stellen.

Toelichting
- Gevraagd wordt waarom de WODV en niet de gemeenten zelf de
panden kopen/aanpassen. Toegelicht wordt dat dit met dit met de
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financiële situatie van Voorschoten te maken heeft (onder toezicht
van de Provincie) en het niet uit te leggen is wanneer Wassenaar zou
investeren in onroerend goed in een andere gemeente. Daarnaast
worden door dit construct alle opties van bestuurlijke toekomst open
gehouden. Wanneer de WODV zou ontvlechten, draaien beide
gemeenten voor de kosten op.
Beslispunt 1 aanpassen, dit moet worden: Kennis te nemen van de
businesscase huisvesting. Dit omdat een businesscase niet wordt
vastgesteld maar hetgeen er uit voortvloeit wordt besloten. Het
tweede beslispunt moet daarom zijn: De centrale backoffice te
huisvesten aan de Johan de Wittstraat in Wassenaar en de
buitendienst aan de Dobbeweg in Voorschoten;
Beslispunt 4.c.ii. verduidelijken: “tijdens kantooruren” toevoegen.
Beslispunt ten behoeve van de WODV toevoegen: Op de daarvoor
bestemde onderwerpen met betrekking tot huisvesting volgens de
WOR advies en instemming te vragen aan de Ondernemingsraad.
In de inleiding: “harmonisering zoveel als mogelijk” en niet
synchronisering noemen.
Nog een paar taalkundige aanpassingen in de adviesnota zullen
worden doorgevoerd.
Na het besluit van het algemeen bestuur zullen met spoed de
voorstellen aan de raden geschreven moeten gaan worden.
In deze voorstellen moet duidelijk naar voren komen hoe het
oorspronkelijke bedrag van €500.000 naar €200.000 is gegaan en
daarna naar nog minder. Dit mist in het voorstel voor het AB.
D. Binnendijk meldt dat dit stuk ook nog voorgelegd zal worden aan
de provincie.

Rondvraag en sluiting
- F. Blommers meldt dat de commissie P&C van Wassenaar om de
managementletter van de WODV heeft gevraagd. Het AB besluit de
managementletter beschikbaar te stellen door middel van een brief
vanuit de WODV naar beide raden.
- F. Blommers geeft aan dat de accountant n.a.v. de jaarrekening
punten ter verbetering heeft meegegeven. Beide gemeenten zullen
met deze punten aan de slag moeten gaan aangezien ze betrekking
hebben op de WODV.
- P. Bouvy heeft vernomen dat vanuit Wassenaar de suggestie wordt
gedaan om met beide raden en de accountant te gaan praten over
de P&C cyclus van de WODV. Ze vraagt zich af wat hier de bedoeling
van is aangezien de WODV over de eigen P&C cyclus gaat, niet de
raden. Het AB besluit dat degene die dit heeft opgebracht gevraagd
wordt te verduidelijken waarom er zo’n bijeenkomst plaats zou
moeten vinden.

