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Beste raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de uitwerking van de definitiefase voor het 
scenario Centrum in het kader van de nieuw te realiseren centrale huisvesting van de 
gemeente Harlingen. In deze raadsinformatiebrief, een vervolg op de brief van 12 november 
jl., wordt de stand van zaken rondom de algemene voortgang en (burger)participatie 
beschreven. 

Algemene voortgang 
In het Plan van Aanpak van de definitiefase (bijlage bij de raadsinformatiebrief van 12 
november 2020) zijn de kaders en uitgangspunten bepaald waarbinnen het project moet 
worden gerealiseerd. Op dit moment wordt er actief aan de volgende onderdelen gewerkt: 

• Opstellen en vaststellen programma van eisen: 
De eerste uitkomsten van werksessies met ambassadeurs van de gemeentelijke 
teams worden op dit moment vertaald naar resultaten. De planning voor het 
programma van eisen ligt op schema en zal in april 2021 gereed zijn. 

• Verwerving van extra panden 
Er wordt op dit moment gesproken met eigenaren en huurders van de beoogde 
panden die in aanmerking komen voor aankoop door de gemeente en er zijn 
onafhankelijke taxaties uitgevoerd. Omwille van vertrouwelijkheid kan over de 
voortgang van de verwerving geen aanvullende informatie worden verstrekt. 

• Verkenning Vierkant 
In de initiatieffase waren de teams in het Vierkant geen onderdeel van scope. Op 
verzoek van de raad wordt onderzocht of deze teams geheel of gedeeltelijk aan de 
scope van de ambtelijke huisvesting kunnen worden toegevoegd. Organisatorische, 
ruimtelijke en financiële gevolgen worden hierbij verkend. In eerste instantie met 
betrokken teams en in een later stadium met samenwerkingspartners. Zodra het 
college hierover een standpunt heeft ingenomen wordt de raad geïnformeerd. 
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Participatie 
Naar aanleiding van de aanhoudende invloed van Covid-19 hebben wij de participatie 
anders ingevuld dat in het Plan van Aanpak is gepresenteerd. Onderstaand staat benoemd 
welke veranderingen in het participatieplan zijn doorgevoerd: 

• Stadspanel "Huis van de gemeente" 
Het stadspanel is online uitgezet in plaats van de beoogde fysieke enquêtering 
(https://www.harlingen.nl/geef-uw-mening-over-het-huis-van-de-gemeente). De 
reden hiervoor is het niet mogelijk is om burgers actief te benaderen op straat. De 
ideeën worden voor het "Huis van de gemeente" op basis van de enquête uitgewerkt 
en opgenomen in het Programma van Eisen. 

• Inrichting van een broedplaats voor dialoog en uitwisseling van ideeën 
Afhankelijk van de enquêtedeelname en reacties wordt een online werksessie of 
webinar georganiseerd. 

• Excursie voor medewerkers 
Ook de excursie voor medewerkers naar andere gemeentehuizen kan voorlopig geen 
doorgang vinden door Covid-19. Vanwege de goede ervaring met een webinar in 
oktober wordt een tweede webinar georganiseerd om medewerkers te informeren 
en de kans te geven vragen te stellen. Bij dit Webinar wordt onder meer het 
Programma van Eisen toegelicht. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In april staat de volgende 
voortgangsupdate aan de raad gepland voorafgaand aan besluitvorming medio 2021. 

Met vriendelijke groet, 
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