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Onderwerp 

Tijdelijke huisvesting 

 

Inleiding/aanleiding 

In november 2016 heeft het College van B&W besloten (BWV 16002271) om het 

huidige stadskantoor aan te kopen. Na de aankoop wordt in 2017 een plan 

ontwikkeld voor een nieuw stadskantoor op die plek. Dat plan wordt in 2018-2020  

gerealiseerd. Als gevolg van de herontwikkeling is het noodzakelijk dat de 

ambtenaren werkzaam in het huidige Stadskantoor Geleenstraat voor een periode 

van twee tot drie jaar elders worden gehuisvest. De afgelopen maanden zijn hiertoe 

meerdere plekken binnen het centrum geïnventariseerd en getoetst. Naast prijs - 

kwaliteit verhouding van het aanbod is daarbij het Urban Heerlen programma 

betrokken. Kern van dit programma is onder andere de opgave om te komen tot 

minder kantoren in het centrum.  

Samengevat was de vraagstelling bij het zoeken naar tijdelijke huisvesting: 

- Is er een kantoor binnen de cityring beschikbaar, 

- van meer dan 6.000 m2 VVO,  

- voor een periode van circa drie jaar, 

- met een acceptabele kwaliteit, 

- passend binnen het financieel kader en 

- dat tevens een bijdrage kan leveren aan het Urban Heerlen kantoorbeleid?  

 

Van de passende beschikbare panden qua m2 waren er twee courant en te huur en 

één in renovatie en mogelijk te koop. Gekozen is om te onderzoeken of het pand 

Putgraaf daadwerkelijk te koop is voor een aanvaardbare prijs vanuit de optiek dat 

het nadien wordt gesloopt. Daarmee zou aan alle criteria voldaan kunnen worden. 

De eigenaar heeft recent geïnvesteerd in het pand. Met enige extra investeringen 

zou het pand kunnen voldoen aan de acceptabele kwaliteit voor een periode van 

drie jaar. Uiteindelijk is er een onderhandelingsresultaat geboekt dat voor ons 

voldoende was om een besluit te nemen tot aankoop en op termijn over te gaan tot 

sloop.  

 

Kader 

Strategische Huisvesting 

 

Kernthema: 

Dienstverlening 
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Bevoegdheid 

College van B&W 

 

Voorstel 

1. Uw zienswijze kenbaar te maken t.a.v. het principebesluit van het College 

inhoudende: 

 

1.1 In te stemmen met de aankoop van het pand Putgraaf 188-200 Heerlen voor 

een prijs van € 2,5 miljoen.  

1.2 In te stemmen met een vergoeding van ca. € 185.000 exclusief BTW voor de 

lopende investering in brandwerende deuren. 

1.3 In te stemmen met een transactie datum van 1 februari 2017 of zo spoedig 

mogelijk daarna. 

1.4 In te stemmen met sloop aansluitend aan het vertrek van de ambtelijke 

organisatie uit het pand. 

 

2. Te beslissen dat, indien geen zienswijze kenbaar wordt gemaakt aan het college 

omtrent het principebesluit, het besluit geacht wordt definitief te zijn genomen. 

 

 

Argumenten 

1.1.1 Het aankoopprijs van het pand voldoet aan de marges zoals opgenomen in 

het taxatierapport te weten de marge van  € 1,5 tot € 2,5 miljoen. Aan het begin 

van het onderhandelingstraject is het pand in opdracht van de gemeente 

getaxeerd. De taxatiewaarde is € 2,170 miljoen.  

Van belang is tevens dat de gemeente normaliter huur moet betalen. Voor een 

periode van circa 2,5 jaar zou de gemeente minimaal € 1 miljoen aan huur kwijt 

zijn aan courante panden in de binnenstad.  

  

1.2.1 De opdracht tot deze investering is reeds verstrekt door de eigenaar. Om het 

pand in gebruik te nemen is het noodzakelijk om over deze voorziening te kunnen 

beschikken. 

 

1.3.1 De koopdatum van 1 februari 2017 lijkt haalbaar voor een koopovereenkomst 

of een datum zo spoedig mogelijk daarna. De datum biedt vervolgens voldoende 

tijd om nog enige aanpassingen te doen en in te richten alvorens de ambtenaren 

eind 2017 naar het pand verhuizen. 

 

1.4.1 De gemeente maakt werk van de sloop van kantoren en geeft zelf voorbeeld. 

Door de sloop haalt de gemeente daadwerkelijk ruim 6.000 m2 VVO uit de markt 

en draagt zelf bij aan de realisatie van het Urban Heerlen programma. 

T.z.t. wordt bezien of de ondergrondse parkeergarage voor circa 115 auto’s wordt  

gehandhaafd. De functie op maaiveld zal worden bestemd tot groenstrook. 

 

Tegenargumenten 

1.1 De gemeente beweegt zich op de vastgoedmarkt en grijpt in terwijl 

beleidsmatig een actief grondbeleid niet als wenselijk wordt gezien. 

Als gevolg van het Urban Heerlen programma met daarin de wens tot minder 

kantoren en winkels in het centrum is het noodzakelijk om soms actief te handelen 
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op de markt. Het grondbeleid laat dit echter niet toe en zou eerst moeten worden 

aangepast voor uitzonderingen. 

 

Kosten en dekking 

 

Voor het Stadskantoor is per jaar een budget voorhanden voor kapitaalslasten ter 

grootte van € 899.860 in 2017 en € 917.857 in de volgende jaren. Dit is voldoende 

voor de aankoop Stadskantoor Geleenstraat, realisatie nieuw Stadskantoor 

Geleenstraat en koop, tijdelijke maatregelen en sloop Putgraaf. De huisvestingslast 

blijft binnen de begroting zoals vastgesteld door de gemeenteraad.  

 

2017 2018 2019 2020

Kapitaallasten Putgraaf (Grond) -                              24.000                        24.000                        24.000                        

Kapitaallasten Putgraaf (Garage) -                              52.000                        51.480                        50.960                        

Tijdelijke maatregelen (Inbouw) 585.000                     -                              -                              -                              

Onderhoud -                              50.000                        50.000                        

Sloop (reservering) -                              -                              300.000                     -                              

Verhuiskosten 150.000                     -                              100.000                     -                              

OZB -                              10.000                        10.000                        -                              

Huurinkomsten -15.904                      -17.350                      -17.350                      -4.338                        

Exploitatiebijdrage -                              -                              -                              -74.960                      

Kapitaallasten Geleenstraat (Grond) -                              109.500                     109.500                     109.500                     

Kapitaallasten Nieuwbouw -                              -                              -                              812.695                     

Onderhoud 50.000                        -                              -                              -                              

OZB 15.000                        15.000                        

Voorzieningen personeel 300.000                     

Totaal kosten 784.096 543.150 627.630 917.857

Beschikbaar in begroting 899.860 917.857 917.857 917.857

Saldo 115.764 374.707 290.227 0

Scenario Putgraaf

 
 

De bestaande parkeervoorziening wordt nadien gehandhaafd. Verwacht wordt dat 

deze een andere parkeerbestemming kan krijgen met mogelijk inkomsten na 

vertrek gemeente en sloop kantoorgedeelte. 

Tijdelijke maatregelen betreft de reeds lopende investering t.a.v. brandwerende 

deuren (€ 185.000), ict-maatregelen en inbouwpakket (wandjes, vloer € 400.000) 

etc.). 

Verhuiskosten betreffen enerzijds van Geleenstraat naar Putgraaf en vervolgens 

Putgraaf naar Geleenstraat. 

De kapitaalslasten nieuwbouw zijn kosten voor gebouw en voorbereiding per jaar. 

Voorzieningen personeel zijn nader te bepalen in overleg met personeel. 

 

Communicatie 

Na het besluit zullen de medewerkers worden geïnformeerd over de tijdelijke 

locatie.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 
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Planning, procedure en uitvoering 

Januari 2017 Raadscommissie BD en Raad voor zienswijze 

Dec – jan 2017 Opstellen koopovereenkomst 

Februari  2017 Transactie pand  

mrt – dec 2017 Aanpassingen en inrichting pand 

Dec 2017 Verhuizing 

 

 

Bijlagen 

Aanbiedingsbrief Grouwels 

Taxatie Putgraaf 188-200 

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen, 

 

 

 

de wnd. secretaris,  de burgemeester, 

drs. D. Schipperheijn R.K.H. Krewinkel 

 

 

 

Dit raadsvoorstel is digitaal ondertekend en daarom staan er geen handtekeningen 

onder. 
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raadsbesluit 

 
 

De raad der gemeente Heerlen; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer; 

gezien het advies van de raadscommissie voor ; 

besluit: 

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van 

 

 

de griffier,  de voorzitter,  

 

 

drs. T.W. Zwemmer R.K.H. Krewinkel 


