Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Verbouwing
Zeeverkennersruimte
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

RBHM
E.H. Breider
24-6-2010

BG.4

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

Brandweer; W.M. Cornelis

Status:

Besluitvormend

Vervolgtraject
besluitvorming:

N.v.t.

Datum:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met het investeringsvoorstel tot verbouwing van de zeeverkennersruimte tot
kantoor- en vergaderruimten.

3. Toelichting op het besluit
Op verzoek van de Regionale Brandweer heeft gemeente Leiden per 1 januari 2010 het gebruik door
Stichting Sociaal Cultureel Werk Waingunga (zeeverkenners) van ruimten in het RCC/GMK-gebouw
opgezegd. Dit aangezien de Regionale Brandweer de ruimte dringend nodig heeft voor eigen
gebruik, o.a. voor haar projectorganisatie.
Aan de architecten van het RCC/GMK-gebouw, VVKH architecten, is gevraagd een ontwerp te
maken, de bouwaanvraag in te dienen en een kostenraming te maken. Het ontwerp en de investering
is door het DT van de Regionale Brandweer goedgekeurd, de ontvangst van de bouwaanvraag is
door gemeente Leiden op 17 maart jl. bevestigd.
Met deze verbouwing worden 16 werkplekken en 2 vergaderruimten gecreëerd.

4. Kader
Aan het AB wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan genoemde investering conform Financiële
Verordening artikel 7.5.

5. Consequenties
Investering € 413.000, jaarlijks exploitatie tussen € 35.000 - € 40.000 (kapitaallasten, nutskosten en
facilitaire kosten). De investering en exploitatie gaan ten laste van het programma Regionale
Brandweer. Dekking vindt plaats binnen de bestaande begroting c.q. startbijdragen.

6. Aandachtspunten / risico’s
Momenteel wordt ook onderzocht of de geregionaliseerde brandweerorganisatie haar 'hoofdkantoor'
aktiviteiten kan verrichten vanuit de Rooseveltstraat. Indien dit tot een verdere uitbreiding c.q.
verbouwing mocht leiden, zal vanuit alle gebruikers van de huisvesting aan de Rooseveltstraat tot
een inventarisatie c.q. heroverweging van de huisvestingsbehoefte worden overgegaan.

7. Implementatie en communicatie
Verwacht wordt de verbouwing dit jaar, zo spoedig als mogelijk, te realiseren.
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8. Bijlagen
N.v.t.

9. Historie besluitvorming
Informatief besproken in Veiligheidsdirectie 10 mei 2010.
Het DB van 3 juni 2010 heeft ingestemd met dit investeringsvoorstel.
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