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Nieuw Dienstverleningscentrum : Context 

• Wat begon als een renovatieproject van het huidige 

gemeentehuis,… 

 

 

• …, is de bouw van een kernversterkend 

dienstverleningscentrum & creatie ééngemaakt park 

en een kans voor een nieuwe organisatie met het oog 

op de ontwikkelingen rond inkanteling gemeente-

OCMW.. 

 

HORIZON: Eén organisatie, één visie” 

• Gemeente & OCMW worden 1 organisatie 

• Gelijkwaardige partners in het verhaal 
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Aanleiding: een verhaal van stenen … 

Samen naar 1 gebouw 

Maar: vooral een verhaal van mensen! 

Samenwerking op het terrein: groeien naar 1 organisatie 

• Technische en facilitaire diensten 

• 1 aankoper en 1 ICT-verantwoordelijke 

• Kiem en DAZ 

• 1 financieel beheerder 

• Rolverdeling secretarissen 

• Beleidsmedewerker armoede  

• 1 kernMAT 

• Gezamenlijk vormingsaanbod veerkracht  

• Gezamenlijke planningsdag en meerjarenplan BBC 

• Lerend netwerk LG 

• Keuze gezamenlijke formatie met organogram 
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WAAROM willen we dat? 

• Andere tijden, andere werking! 

• Proactief inspelen op wat komt …  

• Vertaald in de organisatievisie  

‘1 organisatie, 1 visie’ 

 

 

 

 

 

 

 Het draait om de dienstverlening!  

De vraag van de burger = vertrekpunt! 

In onze dynamische organisatie werken wij 

klantgericht en respectvol  

met mensen voor mensen. 

We werken samen aan dit doel 

Vanuit vertrouwen & verantwoordelijkheid, 

Vanuit verbinding en met véél goesting! 

Vraag gestuurde domeinen 

KLANT 

Beleid & 
ondersteunende 

diensten 

Ik als burger 

Sociaal welzijn 

Zorg & 
gezondheid 

Leren & 
ontwikkeling 

Ontspannen 

Werken & 
ondernemen 

Wonen & 
omgeving 

Veiligheid & 
verkeer 

Inspiratie voor het organogam  
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Eén organisatie, één organogram 
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Nieuw dienstverleningscentrum. 
Voortraject 

• Voortraject met Creando 

• Najaar 2013 – voorjaar 2014 

• 5 workshops:  

1. Beleid 

2. Dienstverlening 

3. Samenwerking 

4. Organisatie 

5. Bouwprogramma 
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Nieuw dienstverleningscentrum. 
Start van het project 

• Aanstelling trajectbegeleider 

• Bestek definitief goedgekeurd op 26/06/2014 

• Aanstelling Grontmij (nu Sweco Belgium) in het 

college van 20/10/2014 

Nieuw dienstverleningscentrum. Aan het werk 

• Bepalen welke diensten betrokken worden 

• Inplantingsstudie 

• Haalbaarheidsstudie 

• Behoeftenonderzoek 

• Bezettingsgraadmeting 

• Volksraadpleging 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Aan het werk 

• Workshops 

• Mobiliteitstoets 

• Uitwerken selectieleidraad en bestek 

• Sonderingen en opmetingen 

• Archeologische nota in voorbereiding 

Flex-office 

Back-office 

Onthaal 

Front-office 

Mid-office 

Nieuw dienstverleningscentrum. Procedure  

• PPS : NDC incl. parkaanleg en ontwikkeling 

privaat gedeelte 

• Goedkeuring van selectieleidraad 

• Opvragen van kandidaturen 

• Keuze van 3 kandidaten 

• Goedgekeurd bestek verspreiden  

• 3 kandidaten maken ontwerp  

• Met 1 of 2 ontwerpers worden onderhandelingen 

opgestart ( kostenvergoeding ) 

• Definitieve gunning vermoedelijk augustus 2017 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Procedure  

 

 

 

 

• Gunningswijze : Onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking  

• Onderhandelen over de uitvoering van de 

opdracht, bestek is m.a.w. richtinggevend en niet 

exhaustief ( groot verschil met klassieke 

aanbesteding ) 

• Vrijheid opdrachtgever in onderhandelingsfase  

• PPS-overeenkomst bevat wederzijdse rechten en 

plichten, incl. publieke en private programma van 

eisen 

• Beschikbaarheidsdatum van 20 jaar maximaal 18 

maanden na aanvangsdatum 

 

 

 

Nieuw dienstverleningscentrum. 
Gunningscriteria 

Gunningscriterium  Punten  

1. Prijs  40  

2. Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van 
het Publieke Projectgedeelte * 

20  

3. Functionaliteit van het Publieke Projectgedeelte  10  

4. Technisch concept en duurzaamheid van het Publieke 
Projectgedeelte  

10 

5. Kwaliteit van het Private Projectgedeelte * 10  

6. Kwaliteit van het onderhoud van het Publieke 
Projectgedeelte  

5  

7. Projectplan 5 

TOTAAL:  100 

* Waarborgdrempel van 60% voorzien op kwaliteit 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Sites 

Site Perceelnummers Oppervlakte 

Nieuw dienstverleningscentrum 

met park 

C91w, C94d, C103f, C104m 

 

NDC = circa 4000m² extra bovengronds 

31.170 m² 

Huidig gemeentehuis C323c, C323d, C323e, C324m (deels) 10.100 m² 

Bibliotheek A446m, A446r 6.608 m² 

Nieuw dienstverleningscentrum. Procedure  

• Inhoudelijk voorziet bestek heel aantal 

voorwaarden inzake bescherming Erfgoed, voor 

zowel private als publieke sites 

• Erfgoedwaarde park en Tempelhof, getrapte 

toename bouwhoogte, materialen die 

contrasteren en advies Erfgoedkring 

Noorderkempen bij offerte 

• Van huidige gemeentehuis dient voorgevel 

volledig zichtbaar te blijven & verstrengde 

watertoets 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Site Tempelhof 

PPS / Privaat gedeelte 1. Site gemeentehuis 
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PPS / Privaat gedeelte 2. Site Heilaar 

Nieuw dienstverleningscentrum. Business Case 

Totale bouwkost : 11,9 miljoen € 

Terugverdieneffecten : 9,5 miljoen € 

Netto-kost : 2,4 miljoen € 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Financiering 

Publiek Projectgedeelte  

1. De Totale Bouwkost wordt vergoed door de Opdrachtgever, volgens het principe van de 

schijfsgewijze betaling.  

2. De Netto Beschikbaarheidsvergoeding wordt vergoed door de Opdrachtgever, volgens 

een periodieke betaling.  

Privaat Projectgedeelte  

1. De Opdrachtgever krijgt een recht van opstal voor een periode van maximaal 3 jaar, 

welke een aanvang neemt bij de Beschikbaarheidsdatum.  

2. De Opdrachtnemer betaalt een Koopsom aan de Opdrachtgever in gespreide betaling 

conform de commercialisering van het Private Projectgedeelte. Hij krijgt hiervoor max. 3 

jaar de tijd. Na 3 jaar dient hij zelf desbetreffende grondaandelen van de Opdrachtgever 

aan te kopen.  

3. Na realisatie van het Private Projectgedeelte dienen de projectonderdelen die behoren 

tot het openbaar domein (pleinen, trottoirs, leidingen e.d.) kosteloos worden afgestaan. 

De heraanleg van het publieke domein maakt deel uit van de stedenbouwkundige voor-

schriften vervat in de Vergunning afgeleverd voor het Private Projectgedeelte.  

Nieuw dienstverleningscentrum. Vlekkenplan 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Vlekkenplan 

Vlekkenplan : Back-office 
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Vlekkenplan : Huis van het Kind 

 

Nieuw dienstverleningscentrum. Synergie 

 

• Bergruimte onder tribune 

• Tribune als 

vergaderruimte/voorstelling/wachtruimte/discussie 

• Vergaderruimtes voor verenigingen 

• Leeszaal als stille werkplek 

• Flex-office voor 80% bezetting 

• Spreekruimtes als vergaderruimte of burelen 

• Atelier cocreatie maakt multifunctioneel gebruik 

mogelijk ( Berenbende, brainstormen,…) 
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Nieuw dienstverleningscentrum. Synergie 

• Multifunctionele themaloketten, spreekruimtes en 

vergaderzalen 

• 1 vrije tijdsloket 

• Onthaal als museumruimte 

• Bib – leeszaal – documentatiecentrum 

• Onthaal – bib – cafetaria – tribune 

• Grote vergaderruimte ook in functie van cafetaria 

Nieuw dienstverleningscentrum. 

Bezettingsgraadmeting – samenvatting back 

office 

Bezettingsgraad back office is ongeveer 70%, voorstel 80% ligt in lijn met de 

waarden die de Vlaamse Overheid hanteert.    
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Bijlagen 

• Marktconsultatie 

• Outputspecificaties 

Lokaalfiches/Systeemfiche/Elementen 

• Demarcatie onderhoud 

• Kwaliteitsbeheersing en betalingsmechanismen 

• Projectbeheersing 

• PPS modelovereenkomst 

• Sondering en bodemonderzoek 

• Inplantingsstudie 

• Mobiliteitstoets 

• Participatietraject 

• Dienstverleningsconcept 

Mobiliteitstoets 

Parking Aantal gewone 
parkeerplaatsen 

Aantal parkeerplaatsen voor 
andersvaliden  

Ventweg Kerkplein (Knaeps) 4 1 

Ventweg Bisschopslaan (Delhaize) 9 1 

Noord  24 4 

Zuid 68 2 

Pastoriestraat (vanaf Bisschopslaan tot 
Ambrosia) 

46 2 

SUBTOTAAL 151  10 

Parking Schoolstraat ( Singel ) 15 

Voorzijde Kerkplein (inschatting) +/- 40   

Bisschopslaan (langsparkeerstrook tussen 
Tempelhof en Abdijstraat + parkeerplaatsen 
aan bushlate) 

+/- 32   

Totaal 238 10 



17 

Nieuw dienstverleningscentrum. Stuurgroep 

• Stuurgroep 2018 

Rob, Tinneke, Geri, Tim, Elle, Lutgard, Marc, Hans W., Hans C. en Jules 

Frère van Sweco aangevuld met specialisten 

Nieuw dienstverleningscentrum. 


