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In het collegeprogramma "Eigen kracht en samenspel" 2014-2018  is bepaald dat uiterlijk in 2016 een 
voorstel aan de raad dient te worden gepresenteerd over het al dan niet verplaatsen van de functies 
van het Zorgcentrum naar het CC Jan van Besouw. Recent is een sideletter aan het bestuursakkoord 
2014-2018 toegevoegd, waarin is vastgesteld dat de toekomstbestendigheid van het CC verbeterd 
moet worden, maar dat het nog maar de vraag is of het verplaatsen van de functies die nu in 't Loket 
zijn geconcentreerd, daartoe een bijdrage levert. Op 15 december 2015 is een amendement 
aanvaard, om bij de lange termijnoplossing voor 't Loket alle mogelijke locaties te onderzoeken, met 
inbegrip van het CC, en de gemeenteraad voor 1 januari 2017 een lange termijnoplossing voor te 
leggen. 

In februari heeft het college uw raad geïnformeerd over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan 
de opdracht van uw raad voor het locatie onderzoek lange de termijnoplossing voor 't Loket. 
Ambtelijk is gestart met de uitwerking van deze opdracht. Uw raad heeft het college expliciet 
verzocht om voor 1 januari 2017 een lange termijnoplossing voor te leggen. Deze planning blijkt 
echter niet haalbaar te zijn. 

De tijdelijke huisvesting van ’t Loket in zowel het Zorgcentrum als De Marmot heeft recent zijn beslag 
gekregen. De verbouwing is klaar, de verf is net droog. De grote omslag in de transities heeft 
plaatsgevonden. Het systeem is zich aan het zetten. Partners zijn hun plekje aan het zoeken. 
Op dit moment wordt geëvalueerd hoe de tijdelijke huisvesting functioneert. Er vindt overleg plaats 
met de huidige gebruikers over de verdeling van de werkplekken. Klopt de beoogde verdeling met de 
realiteit. De eerste geluiden zijn dat gebruikers zeer tevreden zijn. De voorlopige bezetting laat zien 
dat er voldoende ruimte is. 
Bezien wordt ook hoe het transitieproces is verlopen. Zitten de juiste partners in ‘t Loket, is er 
behoefte aan uitbreiding of juist niet. Leystromen wil misschien toch niet mee, Amarant misschien 
juist wel. Daarnaast zijn er ook zorgaanbieders die ook interesse hebben in een gezamenlijke locatie. 
Dit geeft onzekerheid. 

Om een zo realistisch mogelijk locatie-onderzoek naar de lange termijnoplossing te kunnen uitvoeren,
dient het programma dat in ’t Loket een plaats dient te krijgen zo goed mogelijk bekend te zijn. Het is 
gelet op de keuzes die gemaakt moeten worden en de investeringen die daarvoor gedaan moeten 
worden, immers onwenselijk om uit te gaan van een te groot danwel te klein programma. Vanuit de 
inhoud zouden betrokken partners in ’t Loket het liefst nog wat langere tijd ervaring op doen met de 
nieuwe manieren van samenwerking. Vanuit de inhoud bezien is de definitieve locatie, het 
uiteindelijke gebouw, immers geen doel maar een middel. 
Dat kan echter mogelijk nog wel een jaar of meer duren. Wanneer we met het onderzoek wachten op
een definitief programma halen we de planning van uw raad niet. Doorgaan met concept programma,
dat gebruikt is voor de tijdelijke huisvesting, brengt echter ook risico’s met zich mee. Het college vindt
het ten minste wenselijk c.q. noodzakelijk dat de onderzoeken die nu lopen naar het functioneren van



Bladnummer Datum
2 21 juni 2016

de tijdelijke huisvesting zijn afgerond. De verwachting is dat dit na de zomervakantie van 2016 het 
geval zal zijn. Voor het onderzoek naar de lange termijn oplossing van ’t Loket betekent dit een 
vertraging van ca. 3 maanden. Het voorstel zal uw raad daarom medio april 2017 worden voorgelegd.
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