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Onderwerp
Voorstel tot herinrichting en verbouwing Vraagwijzer/CJG (Fabrieksdijk 6)

Steenbergen; 23 februari 2016

Aan de raad,
1. Inleiding

In het collegeprogramma is opgenomen dat wij de Integrale Toegang voor het sociaal domein in
2015/2016 verder concretiseren. In het plan van aanpak dat wij hebben vastgesteld is ook opgenomen
dat de huisvesting van de verschillende domeinen onder een dak plaatsvindt op de huidige locatie aan de
Fabrieksdijk 6 te Steenbergen. Dit voorstel gaat in op de herinrichting van de Fabrieksdijk 6.
2. Achtergrond

Sinds 2009 huurt de gemeente van Stadlander als onderhuurder ruimte aan de Fabrieksdijk 6. Hier is
Vraagwijzer en het Wmo team gevestigd. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hier al geruime
tijd gevestigd. Per 1 januari van dit jaar is met de komst van de nieuwe taken in het sociaal domein meer
ruimte nodig omdat er jeugdprofessionals bij gekomen zijn en doordat alle taken zowel op het gebeid van
de jeugdwet als de Wmo veel meer klantcontacten met zich meebrengen. Dit vergt zowel qua
werkplekken als spreekkamers extra capaciteit. Inmiddels heeft eind 2014 Stadlander aangegeven dat zij
vanwege een reorganisatie met veel minder medewerkers in het pand gehuisvest willen blijven.
3.

Overwegingen

De eerste aanleiding voor de herinrichting en huur van de Fabrieksdijk 6 is de vorming van de Integrale
Toegang Steenbergen en de decentralisatie van taken in het sociaal domein.
De tweede aanleiding is dat Stadlander vanwege verdere digitalisering van hun service aan huurders een
reorganisatie achter de rug heeft. Men wil in de nieuwe situatie slechts met 4 medewerkers op de
betreffende locatie blijven. Het contract van Standlander met Rabo Eigen Steen Value fonds BV (verder
Rabo Eigen Steen), eigenaar van het pand aan de Fabrieksdijk 6, loopt tot 31 oktober 2016. De
gemeente, via Vraagwijzer vertegenwoordigd, huurt vervolgens van Stadlander de ruimten voor
Vraagwijzer, team Wmo, ISD en CJG.
Een derde aanleiding is de transformatie in het sociaal domein waarbij we meer samenhang in welzijn
creëren door met het voorliggend veld gezamenlijk aan die transformatie te werken. Hierbij is in de nota
'Samenhang in welzijnswerk' van december 2014 ook gesteld dat een gezamenlijke huisvesting van
welzijn en andere partners in het voorliggend veld de transformatie bevordert.
Tenslotte kunnen we stellen dat we door de situatie die zich voordoet dat zowel Integrale Toegang als
voorliggend veld in één gebouw te situeren dat we in Steenbergen een goede dienstverlening aan de
burger bieden waar men tevreden over is. Met een integrale huisvesting kunnen we de dienstverlening
verder optimaliseren. We hebben met de herinrichting van de Fabrieksdijk 6 in Steenbergen een concept
waar vanuit de regio met belangstelling naar gekeken wordt.
Ter inzage ligt:

Tenslotte hebben zowel Rabo Eigen Steen als Stadlander, als de gemeente de wens om de huursituatie
om te draaien waarmee de gemeente hoofdhuurder wordt en Stadlander van de gemeente gaat
onderhuren.
In de afwegingen van een gezamenlijke huisvesting voor de Integrale Toegang is ook gekeken of er
alternatieven zijn in Steenbergen die voldoen aan de volgende criteria:
Ruimte voor 27 werkplekken Integrale Toegang en voorliggend veld
Voldoende spreekkamers om de klanten Integrale Toegang op te vangen
Centraal gelegen in de gemeente Steenbergen
Relatief eenvoudig bereikbaar voor de inwoners van Steenbergen
Parkeermogelijkheden in de nabijheid
Gedeeltelijk zou het gemeentehuis als huisvesting in aanmerking komen, maar het realiseren van een zo
groot aantal werkplekken en het bijbouwen van een aantal spreekkamers is geen optie in het
gemeentehuis. Daarnaast is er een nog belangrijke afweging om de huisvesting van de Integrale
Toegang te handhaven aan de Fabrieksdijk 6. De inwoners ervaren de onafhankelijkheid van Vraagwijzer
als een voordeel en de medewerkers van de Integrale Toegang ervaren dat inwoners gemakkelijker naar
de Integrale Toegang toe komen zodat men eerder in gesprek kan met adviseurs van Vraagwijzer en naar
de voorliggende voorzieningen verwezen kan worden. Dit is de beweging die we in de transformatie van
het sociaal domein ook nastreven.

4.

Middelen

Met de herinrichting en de verbouwing van de Fabrieksdijk 6 is een netto investering van 6 164.381,38
gemoeid. De totale structurele exploitatielasten, na de verbouwing en als gevolg van het
hoofdhuurderschap, komen uit op 6 128.878,82. Hiertegenover staan opbrengsten uit verhuur van
ruimten en voordeel uit lagere subsidiëring van diverse instellingen van totaal 673.670,-. Per saldo
bedragen de, ten opzichte van de begroting 2016, extra exploitatielasten C 55.208,82. Gezien de directe
relatie die er is met de nieuwe taken in het kader van het sociaal domein wordt voorgesteld deze extra
lasten te dekken ten laste van de in de begroting opgenomen budgettaire ruimte binnen het sociaal
domein. Van het hiervoor in de begroting 2016 opgenomen bedrag, ad C 591.044,-, resteert nog
6 578.544,-.
5.

Risico's

Een risico zou kunnen zijn dat door wijziging in wet- en regelgeving er taken bij de gemeente weg zouden
gaan. De kans hierop is echter niet zo groot. Het rijksbeleid is juist gericht op meer decentralisatie en
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de burger. Gezien de vergrijzing van de Steenbergse bevolking is het
aannemelijker dat er eerder meer dan minder ondersteuningsvragen bij de Integrale Toegang terecht
komen.
Mocht er op het gebied van het sociaal domein een steeds verdere samenwerking ontstaan op de
Brabantse Wal, of indien er zelfs sprake zou zijn van een gemeentelijke herindeling op de langere termijn,
dan zal de dienstverlening toch zo dicht mogelijk bij de burger plaats blijven vinden.
6. Communicatie/Aanpak

a. Er wordt een verhuis- en communicatieplan gemaakt
b. Voor de opening van het heringerichte pand wordt een activiteit georganiseerd
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7.

Voorstel

1. Instemmen met de investering van 6 164.381,38 en extra exploitatielasten van 6 55.208,82 als gevolg
van het feit dat de gemeente hoofdhuurder wordt;
2 . . Deze extra lasten te dekken ten laste van de in de begroting opgenomen budgettaire ruimte binnen
het sociaal domein (resteert nog e 578.544,- per 31.3.2016)

Hoogachtend,

I
ogers

n Belt, MBA
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