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Kennisnemen van: 
1. De participatie in het project ambtelijke huisvesting. 

Beste raadsleden, 

In de raadsinformatiebijeenkomst van 15 januari is aanvullende informatie gevraagd over 
het stadspanel voor de ambtelijke huisvesting. Hierbij ontvangt u een overzicht van de 
gestelde vragen, de samenvatting van de antwoorden en een samenvatting van de reactie 
die door Harlingers zijn gegeven via social media en de website van de gemeente. 

Participatie is een belangrijk onderdeel van het project Ambtelijke huisvesting. Op 7 
november 2019 heeft u hierover een raadsinformatiebrief ontvangen met hierin een 
participatieplan opgenomen. De gemeente Harlingen vindt het van belang om haar inwoners 
en medewerkers goed te informeren over de plannen en tijdig te betrekken bij de uitwerking 
hiervan. Hierdoor worden zij betrokken bij het project en krijgt de gemeente Harlingen zicht 
op de mening van de burgers over de bereikbaarheid, dienstverlening en de gevolgen van 
clusteren van de ambtelijke huisvesting. In welke mate burgers invloed krijgen op de 
plannen wordt middels de participatieladder inzichtelijk gemaakt. 

5. ZELF BESLISSEN 

4. SAMENWERKEN 

3. ADVISEREN 

2. CONSULTEREN 

1. INl=ORMEREN (?) 

Figuur 1: Participatie/adder 
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Momenteel bevindt de gemeente Harlingen zich in de afronding van periode 1: de 
'initiatieffase'. Qua participatie betekent dit dat we in de 'consultatiefase' zitten. In deze fase 
worden inwoners naar hun mening en ideeën gevraagd, zonder garantie dat dit tot 
verbintenis leidt. Het gaat om open en vrijblijvende informatie vanuit de burgers richting het 
bestuur. 

Stadspanel Harlingen 
Het stadspanel stond in het teken van de behoefte aan betrokkenheid en inspraak. Willen 
inwoners überhaupt geïnformeerd worden over de ambtelijke huisvesting? En willen zij 
inspraak hebben op de nieuwe ambtelijke huisvesting? Met behulp van een kwalitatieve 
enquête (zie vragenlijst en resultaten in de bijlage) is dit tijdens drie dagdelen 
geïnventariseerd . In het centrum van Harlingen, Het Vierkant, de Waddenpromenade en de 
Groenlandsvaarder zijn in totaal circa 50 enquêtes afgenomen. De leeftijd van de 
ondervraagden varieerde van 19 jaar tot 82 jaar, waarvan het merendeel 65+ was. 

Actualiteit en inspraak 
Het ruime merendeel van de ondervraagden geeft aan het (zeer) belangrijk te vinden om op 
de hoogte te blijven van de actualiteiten rondom de nieuwe ambtelijke huisvesting. Zij halen 
deze informatie over het algemeen uit de Harlinger Courant en in enkele gevallen via de 
website van de gemeente. Iets meer dan de helft van de respondenten vindt het (zeer) 
belangrijk om inspraak te hebben op de nieuwe huisvesting. Het liefst via een enquête of 
georganiseerde informatieavond. De overige respondenten geven aan inspraak niet 
belangrijk te vinden en zijn tevreden als zij voldoende op te hoogte worden gehouden van 
de vorderingen. 

Alle respondenten geven aan over het algemeen alleen contact met de gemeente te hebben 
voor de aanvraag van een (nieuw) paspoort, rijbewijs en/of parkeervergunning. Enkele 
respondenten maken gebruik van de gemeente voor de WMO of vergunningaanvragen. 
Driekwart geeft voorkeur om bovengenoemde zaken waar mogelijk digitaal te regelen. Een 
kwart geeft de voorkeur aan loketten. Bijna alle respondenten geven aan dat loketten 
moeten blijven bestaan. Zij vinden loketten belangrijk voor ouderen en het persoonlijk 
contact dat bij sommige zaken wenselijk is. 

Uitstraling 
Qua uitstraling zien de respondenten het liefst een authentiek en historisch gebouw dat past 
bij de omgeving en identiteit van Harlingen. Hoewel de uiteindelijke locatiekeuze geen 
onderdeel van de enquête is geweest geven respondenten aan dat zij het liefst een bestaand 
gebouw zien in het centrum dat laagdrempelig is voor de bezoeker. Het centrum van 
Harlingen heeft namelijk te kampen met leegstand. Voor veel respondenten zou een 
stadskantoor zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van 
het centrum. 
Wanneer de keuze valt op een nieuw pand, moet deze wel toekomstgericht zijn zodat er 
over een aantal jaar niet weer in geïnvesteerd hoeft te worden. Het hoeft geen 
prestigeproject te worden. Een duurzaam gebouw mag, maar hoeft niet. 

Bereikbaarheid 
De meest genoemde voorwaarde voor de nieuwe ambtelijke huisvesting is dat deze voor 
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ouderen goed bereikbaar moet zijn. Aangezien het groot deel van de ouderen niet met het 
OV gaat en geen rijbewijs meer heeft, moet de nieuwe locatie sowieso goed te voet 
bereikbaar zijn. Om deze reden wijzen de respondenten (wederom) het centrum van 
Harlingen aan als een geschikte locatie. 

Wat opvalt is dat de locatiekeuze vaak samenhangt met het eigen belang. Over het 
algemeen geven de respondenten wel aan dat de nieuwe locatie goed te voet of met de fiets 
bereikbaar moet zijn. Echter, wanneer de respondent zelf veel gebruik maakt van de auto, is 
er ook belang bij goede parkeervoorzieningen. 

Suggesties 
De respondenten kunnen ook suggesties geven voor de nieuwe ambtelijke huisvesting. Hier 
worden flexibele openingstijden genoemd en dat de huisvesting geschikt moet zijn voor 
mensen met een handicap en mensen die slecht ter been zijn. 

Social media en reactie via de gemeentelijke website 
De Harlingers zijn ook gevraagd om via social media en de gemeentelijke website te 
reageren. In bijlage 1 is een samenvatting van de reacties opgenomen. Op hoofdlijnen zijn de 
reacties vergelijkbaar met stadspanel. 

Volgende fasen 
In het plan van aanpak voor de ambtelijke huisvesting is de participatie voor de volgende 
fasen globaal beschreven (zie onderstaand). Na een besluit over een locatie door de raad 
wordt de participatie nader uitgewerkt. 

Periode 2: 'Definitiefase' - t/m Q3 2020 
In deze fase wordt het plan voor de voorkeurslocatie nader uitgewerkt middels een 
programma van eisen. Hierin worden de ambitie en uitgangspunten ten aanzien van het 
gebouw en het werkplekconcept vastgelegd. Op basis hiervan kan een gedetailleerde 
begroting worden opgesteld, een keuze worden gemaakt voor af te stoten gebouwen en zal 
de aanbestedingsstrategie (bouworganisatievorm) worden vastgesteld. De exacte invulling 
van de participatie voor deze fase moet nog nadere worden uitgewerkt op basis van de 
definitieve locatiekeuze. In deze periode wordt actief 'opgehaald', 'geparticipeerd' en 
'geïnspireerd' met als doel een gedragen visie en ambitie voor de ambtelijke huisvesting. 

Periode 3: 'Ontwerpfase' - Q3 2021 
Na de selectie van het ontwerpteam, volgt de gefaseerde uitwerking van het ontwerp aan de 
hand van het programma van eisen. Daarnaast spelen in deze fase de voorbereidingen op de 
ruimtelijke procedures/vergunningaanvraag en de aanbesteding van de uitvoerende 
partijen. In deze periode behelst communicatie vooral het actief informeren van de 
inwoners, het betrekken van inwoners en medewerkers bij de uitwerking en nadere 
planvorming en het inspireren van de inwoners. 

Periode 4: 'Bouwfase' -vanaf 2022 
Vanaf 2022 start de bouwfase. Die beslaat grofweg twee delen: in het eerste deel wordt de 
bouwaanbesteding doorlopen. Deze fase neemt een aantal maanden in beslag. In het 
tweede deel zullen de bouwwerkzaamheden starten. Als het gaat over externe 



ET 

GEMEE-NTE H.i\Rll~'1GE~s! 
communicatie is het eerste deel binnen deze periode minder interessant; het is vooral een 
'technisch verhaal'. In het tweede deel behelst communicatie vooral het informeren van de 
omwonenden over de werkzaamheden, mogelijke hinder etc. Medewerkers worden in de 
fase actief voorbereidt op het nieuwe werkplekconcept en andere veranderingen. 

Periode 5: 'Ingebruikname' - Q2 2023 
Dit is een geheel nieuwe fase met een geheel andere dynamiek. Inwoners krijgen mogelijk te 
maken met andere vormen van dienstverlening en nieuwe functionaliteiten. Medewerkers 
komen in een proces van implementeren, wennen en inwoners informeren over de nieuwe 
situatie. De externe communicatie is in deze periode gericht op een adequate 
informatievoorziening richting inwoners. Onder andere over de 'nieuwe vormen van 
dienstverlening' maar ook over zaken die te maken hebben met parkeren, bereikbaarheid 
etc. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 

de secrtt•~f ~ de burgem 

~€n-'Broek - - 
j 

Bijlagen: 
1. Vragenlijst kwalitatieve enquête onder de Harlingers en binnengekomen reacties via 

de website 


