
 

MOTIE Restaurant Het Nieuwe Raadhuys 
 

Voorstelnummer:  
 

 
 

 
 Motie 
 

 
Onderwerp: Kadernota – voorstel onderzoek multifunctioneel gebruik gemeentehuis 

De Raad van de gemeente Lansingerland; 
 
In vergadering bijeen d.d. 20 juni 2013 
 

 gehoord de beraadslagingen in de gezamenlijke commissievergadering voor de Kadernota,  
 

 gelet op het feit dat Lansingerland gedurende de economische crisis grote financiële 
uitdagingen heeft;  

 gelet op het feit dat op dit moment onderzocht welke bezuinigingsmogelijkheden het 
accommodatiebeleid in zich heeft of welke mogelijkheden er zijn om extra inkomsten te 
genereren; 

 gelet op het feit dat we multifunctioneel gebruik van accommodatie stimuleren; 

 gelet op het feit dat het gemeentehuis ook een gemeentelijke accommodatie is; 

 gelet op het feit dat de kantoorvleugel al gedeeld wordt met een commerciële huurder;  
 

 gelet op het feit dat het gemeentehuis een huis van de gemeente is; 

 gelet op het feit dat het gemeentehuis sfeer en potentie in zich heeft voor 
multifunctioneel gebruik; 

 en gelet op het feit dat de bestuursvleugel letterlijk de vergezichten biedt waaraan het 
de raadsleden figuurlijk soms ontbreekt;  

 en gelet op het feit dat je nergens in Lansingerland de zon zo mooi kunt zien onder gaan als 
op deze plek; 

 

 
Verzoekt het college: 
 

 te onderzoeken of het mogelijk is om het bedrijfsrestaurant in de bestuursvleugel in 
aanmerking te laten komen voor multifunctioneel gebruik, dat wil zeggen, dat het 
bedrijfsrestaurant in de avonduren commercieel als restaurant kan worden geëxploiteerd;  

 daarbij in beeld te brengen of horeca op de locatie van ons ‘nieuwe raadhuis’ volgens het 
bestemmingsplan mogelijk is of mogelijk gemaakt kan worden en of het binnen de 
contouren van ons beveiligingssysteem realistisch is; 

 om bij deze verkenning zo min mogelijk kosten te maken en daarvoor een van de 
creatieve denkers in te schakelen; 

 om de commissie samenleving in de tweede helft van 2013 daarover te informeren; 

 en op deze manier het goede voorbeeld te geven voor de gevraagde paradigmawisseling. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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