
Nieuwe raadzaal 
Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad definitief gekozen voor met de nieuwe raadzaal in het Koetshuis 
van Boom en Bosch. In de aanloop naar deze besluitvorming hebben de commissieleden gevraagd om de raad 
vaker op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in het proces van voorlopig ontwerp, via definitief ontwerp naar 
aanbesteding. 
 
Fase definitief ontwerp 
In het ontwerpteam zitten de externe bouwkundige projectleider, de architect, de constructeur en op ad hoc basis 
andere deskundigen (bijvoorbeeld de adviseur audiovisuele middelen). Er wordt sinds de raadsvergadering hard 
gewerkt aan het definitief ontwerp. 
Daarvoor vindt ook ambtelijk overleg plaats met Mooisticht. Dat is de Welstand- en Monumentencommissie. Deze 
commissie heeft een toetsende en adviserende taak. Indien nodig vindt ook nog bestuurlijk overleg plaats van de 
portefeuillehouder met de commissie. 
Parallel aan het opstellen van het definitief ontwerp vindt al ambtelijk vooroverleg plaats met de collega’s van het 
team Omgevingskwaliteit over de eisen in verband met de omgevingsvergunning. 
 
Volgende fases 
De planning was dat het definitief ontwerp in februari/maart kan worden afgerond. Dit stadium is inmiddels bijna 
bereikt. In maart start de aanvraag voor de omgevingsvergunning: deze aanvraag is op maandag 12 maart 
ingediend. Deze aanvraag kan tot november doorlopen, mede afhankelijk van de zienswijzen die worden 
ingediend. 
Het definitief ontwerp wordt in maart afgerond en in april besproken in de stuurgroep met de beide 
portefeuillehouders. Dan start de bestekfase; die loopt van april t/m juni. 
De aanbesteding is van juli t/m september. Na de werkvoorbereiding (oktober t/m december) kan de bouw in 
december 2018 beginnen. De uitvoering van de bouw loopt tot september 2019. In het najaar van 2019 kan de 
eerste raadsvergadering worden gehouden in het koetshuis. De raad wordt bij de afronding van elke fase 
geïnformeerd. 
  
Fase: ⁞fase definitief ontwerp⁞   bestekfase  ⁞aanbesteding⁞werkvoor-⁞     uitvoering bouw        ⁞ 
        bereiding 
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