
 

 
 

 
Beantwoording schriftelijke vragen: Voorplein Gemeentehuis Dalfsen 

Vanuit verschillende fracties  zijn vragen gesteld over ‘Voorplein Gemeentehuis Dalfsen’. Met deze 
memo geven wij onze reactie op uw vragen. 

  
1. Voor de investering van voorplein wordt een afschrijvingstermijn van 15 jaar 

aangehouden vanaf 2022. 
Hoe was de afschrijving van het huidige voorplein, was hier een aparte post voor die 
nu vrijvalt of zit dit in de totale afschrijving van Gemeentehuis? Zo ja gaat hier de 
afschrijving dan omlaag? 
Waarom is gekozen voor 15 jaar? 

 
Reactie: 
Het voorplein is destijds meegenomen in de totale investering van het gemeentehuis. Deze 
investering wordt in 40 jaar afgeschreven. Het is niet uit de administratie te herleiden wat de 
kosten van het voorplein zijn. Wanneer dit gewenst is moeten we 10 jaar terug in de tijd en 
alle facturen controleren welke wel of niet betrekking hebben op het voorplein. In de totale 
kapitaallasten van het gemeentehuis zal de kapitaallast die betrekking heeft op het voorplein 
een gering aandeel hebben. 
De reden voor een afschrijvingstermijn van 15 jaar is dat de verwachte gebruiksduur van de 
openbare ruimte, in dit geval het voorplein, 15 jaar is. 

 
2. Wat is nu de tijdsplanning, zie hieronder verschillende data? 

Als oplevering werk oktober 2021 wordt, dan vinden wij dat wel zorgelijk mbt de 
toegankelijkheid de komende 2 jaar. 
 
Vervolg (vanuit het Raadsvoorstel): 
Volgende stappen in het proces zijn: 
 Ontwerpfase, van september t/m november 2019: 

Uitwerken van schetsontwerp naar definitiefontwerp 
Betrekken interne organisatie, stakeholders en andere partijen betrekken 

 Voorbereidingsfase, van november 2019 t/m februari 2020:  
Voorbereidende werkzaamheden (realiseren van uitvoeringstekeningen en 
programma van eisen) 
Aanbesteding (uitvraag naar inschrijvers) 
Betrekken interne organisatie, stakeholders en andere partijen betrekken 

 Uitvoeringsfase, van maart t/m mei 2020: 
Realiseren van het werk (inkoop van materiaal) 
Betrekken interne organisatie, stakeholders, andere partijen betrekken 
Informeren van omwonenden en inwoners van Dalfsen en bezoekers over het 
realiseren van het werk (met name over bereikbaarheid, omgevingsmanagement, 
en fasering) 

 Nazorg, van mei t/m oktober 2021: 
Opleveren van het werk 
Overdracht naar beheer en onderhoud  

 
Reactie:  
Vanuit de planning zoals we deze nu voor ons zien is dat het werk medio 2020 is 
gerealiseerd, daarmee is ook de toegankelijkheid gerealiseerd. De nazorgfase loopt nog door 
tot medio 2021, denk hierbij bijvoorbeeld aan inboeten van planten en bomen en 
opleveringspunten van het werk. 
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3. Voldoet optie 1A zonder lift ook aan de normen van toegankelijkheid? Wat zouden dan 
de kosten zijn?  
 
Reactie:  
Ja, het ontwerp voldoet aan de normen van toegankelijkheid. Kosten zijn dan ongeveer € 
360.000. 
 

4. Is er ook een alternatief ontworpen waarbij het enige probleem (te steile baan 
en de defecte lift) is opgelost? En wat zijn hiervan de kosten? 
 
Reactie: 
Een te steile baan en de defecte lift is niet het enige probleem van het voorplein. Er 
is ook behoefte aan het onderhoud van het voorplein en de trappartijen zelf, los van 
het toegankelijkheidsvraagstuk. Dit resulteert allemaal in twee integrale ontwerpen 
optie 1A en 4. 

 

Namens het college van burgemeester van wethouders,  
 

Met vriendelijke groet, 

Wethouder A. Schuurman.


