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Geachte Raad, 

Met de voorbereidingen van het college-uitvoeringsprogramma worden de diverse prioriteiten 
heroverwogen en beoordeeld op de financiële effecten. Dit heeft ertoe geleid dat is besloten om de 

start van de daadwerkelijke renovatie van het interieur van het raadhuis De Paauw met een jaar 
uit te stellen. Dit betekent dat er niet zomer 2023 gestart wordt met de renovatie maar in zomer 
2024. Uiteraard onder voorbehoud van vergunningverlening e.d. 
 
Het heeft als voordeel dat: 

• de uitgaven beter gefaseerd kunnen worden (cash-flow op orde); 

• de vergunningaanvraag pas hoeft te starten nadat het finale besluit over al dan niet 
commerciële horeca in De Paauw en het gebruik van de kelder is genomen; 

• er meer tijd is voor de (voorbereiding van) subsidieaanvragen en voor fondsenwerving. 

Een oplossing voor de neveneffecten zoals de beschikbaarheid van het politiebureau voor tijdelijke 
huisvesting, de zorg over de bedrijfszekerheid van het raadhuis en het uitstel van snelle 

duidelijkheid voor participerende partijen als brandweermuseum of deelnemers in het sociale 
kernteam wordt nader onderzocht. De voorbereidingen van de renovatie van De Paauw en de 
mogelijkheden voor een (nieuwe) gemeentewinkel en gemeentewerf worden voortgezet. 
Nadrukkelijk willen we aangeven dat de renovatie niet is afgeblazen. 

De fasering van het op 1 februari 2022 beschikbaar gestelde krediet voor de renovatie wordt in de 
begroting op dit besluit aangepast. Dit betekent ook dat er wordt gestart met de door de raad 
gevraagde maandelijkse rapportages over de voortgang, baten, uitgaven en risico’s per 2024. In 
de loop van 2023 zullen wij u informeren hoe we de rapportage willen gaan vormgeven.  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

 
 
 
T.N. Kramer, 

 
 
 
 

 
 
 
drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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