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aan de raad van de gemeente Lingewaard 
 
datum :  18 juni 2015 
steller(s) :  Hans Nijboer, D66 
onderwerp :  Herbestemming voormalig gemeentehuis Huissen 
 
 
De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 18 juni 2015, wordt het volgende ter 
overweging voorgelegd: 
 

• In samenwerking met het Stadhuescomité is jaren gezocht naar een oplossing om een sociaal 
cultureel/maatschappelijke invulling te geven  aan  het stadhues   

• In het nu voorliggende raadsvoorstel wordt in combinatie met commerciële dragers vanaf medio 
2018 een te minimale invulling is gegeven aan die sociaal, cultureel/maatschappelijke bestemming.  

• Een theaterzaal is voor een volwaardig MFC in de stad Huissen onontbeerlijk, zoals ook al eerder 
door diverse partijen is erkend. 

• De gemeentelijke investering van € 1.600.000,- in dit voorstel heeft als gevolg dat het gebouw wordt 
gerestaureerd en kadastraal wordt opgedeeld. Circa 1/3 van het pand blijft eigendom van de 
gemeente en 2/3 gaat in eigendom over naar commerciële beleggers.  

• In het voorstel wordt enerzijds de optie aangedragen om de sociaal, cultureel/maatschappelijke 
ruimte te vergroten middels eventuele aankoop van toekomstige appartementen -medio 2018-, 
(kosten 1.050.000,- excl BTW) of anderzijds een overkapping van de binnentuin -voorjaar 2016- 
waardoor er een 4 seizoenen extra multifunctionele gehoorzaal en vergaderruimte ontstaat van 
400m2 (kosten 750.000,- incl BTW) die meteen realiseerbaar is. 

• De huidige raadsvergaderingen vinden op wisselende gehuurde locaties plaats en in de nabije 
toekomst zullen i.v.m. het wegvallen van vergaderruimte Huissen, de politiekeavondvergaderingen 
en vergaderingen van maatschappelijke organisaties ook op een andere locatie plaats moeten 
vinden, Hierdoor ontstaat een kans deze extra multifunctionele ruimte ook als vaste vergaderruimte 
te gebruiken. 

• Aan de raad zijn voor deze extra ruimte geen uitgewerkte scenario’s voorgelegd waarin de 
mogelijkheden voor het generen van inkomsten ter financiering van deze extra ruimte, door verhuur 
aan derden en/of de besparing van logistieke en huur-kosten voor het huidige en toekomstige 
gemeentelijke vergadersysteem.     

 
Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen, wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
Het voorliggende aan het besluit toe te voegen:  
 

1. Het college opdracht te verstrekken om ten behoeve van extra multifunctionele ruimte voor het 
sociaal-culturele gedeelte van het plan van Harmonische Architecten, de baten en lasten van deze 
extra ruimte te onderzoeken en dit mee te nemen in de verdere uitwerking van het onderliggende 
plan..  
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 amendement (art. 34 rvo) 


