Terugkoppeling werkbijeenkomst raad
Opstelling raadzaal
•

De raad geeft aan dat opstelling 4 akkoord is,
met de volgende aandachtspunten/verzoeken:
1.

Plek spreekgestoelte moet gericht zijn op
het college

2.

45 of 46 plaatsen?

3.

Nader onderzoek naar multifunctioneel
gebruik raadzaal (wel of geen flexibel
meubilair). Zie volgende sheet.

Fractiekamergebruik
1.

Het voorgestelde alternatief met enkele vaste
algemene ruimten voor fractiesleden/medewerkers
is weinig enthousiast ontvangen.

2.

Voor de wijziging naar de werkversie ‘nieuwe stijl’ is
onvoldoende animo.

3.

Duidelijk is wel dat voor het werkproces op termijn
aangesloten moet gaan worden op het
computersysteem van de gemeente Groningen

Opvolging
•

Ad 1. de locatie van spreekgestoelte wordt
gespiegeld

•

Ad 2. in het ontwerp wordt een symmetrisch
model verder uitwerkt, dat betekent dat er in
principe een reserve plek is.

•

Ad 3. onderzoek bijgevoegd inclusief besluit.

Opvolging
•

Ad 1/2 het technisch ontwerp wordt verder
uitgewerkt met de basisvariant conform vastgesteld
Voorontwerp. Gebaseerd op uniforme
werk/vergaderkamers voor wethouders, GMT en
fracties. Aangevuld met exclusiviteit voor de
maandagavond en woensdagmiddag

•

Ad 3. wordt door de gemeentelijk voorbereid

Terugkoppeling werkbijeenkomst raad
Overig opmerkingen/suggesties

Opvolging

1.

Identiteit aanbrengen ‘’Hoe merken we dat we de gemeenteraad van
Groningen zijn in de raadzaal?’’

•

Ad 1/2/3/10; In het Technisch ontwerp wordt de inrichting van de raadszaal
en foyer (meubilair, aankleding en voorzieningen) nader uitwerkt.

2.

Willen we een plek voor artikel 1 grondwet?

•

3.

Aankleding met projectie en schilderijen (portret koning)

Ad 4/6; in overleg met de facilitaire dienst wordt dit meegenomen bij de
bespreking en bepaling van de materialisering

4.

Geen leren bekleding, en ook niet te veel witte materialen (zoals
raadzaal gemeente Deventer)

•

5.

Afsluitbaarheid burgerzaal

Ad 5; aan het ontwerpteam is meegegeven dat rekening gehouden dient te
worden met de voorzieningen/voorbereidingen om het op termijn te
kunnen afsluiten.

•

Ad 7/8; deze aandachtspunten worden meegegeven aan het ontwerpteam

•

Ad 9; deze is bijgevoegd bij de stukken

Aandachtspunten:
6.

Schoonmaakbaarheid

7.

Climate control (Haren slecht voorbeeld)

8.

Doorstroom liften

9.

Reactie RCE

10. Inrichting foyer (t.b.v. overleg bij schorsing)

Onderzoek naar multifunctioneel gebruik raadzaal
In de werkbijeenkomst met de raad is toegezegd om
nadere verkenning te doen naar een multifunctionele
raadzaal (en het wel of niet toepassen van flexibel
meubilair), aan de hand van de volgende vragen:
•
•
•

Welke huidige en toekomstige activiteiten
(kunnen) plaatsvinden in de verschillende zalen
Wat de capaciteit is van de verschillende zalen bij
verschillende opstellingen
Referenties raadzalen met flexibel meubilair, en
raadzalen met vast meubilair

Samenvatting
•

Het gerenoveerde stadhuis kent meer flexibiliteit voor activiteiten dan het huidige.
Zeker in combinatie van het gebruik van verschillende ruimten is er beduidend
meer mogelijk.

•

Door het toepassen van een flexibele inrichting in de nieuwe raadzaal maakt het
mogelijk om diners van meer dan 60 personen te houden of recepties en
bijeenkomsten van tussen de 200 en 285 personen.

•

Het totaal van 285 personen (gasten en personeel) is het maximum dat is
toegestaan op deze verdieping.

•

Het ‘ombouwen’ van de raadzaal betekent extra inzet en werk voor de organisatie.
Waarbij het betreffende meubilair in de foyer opgeslagen dient te worden. Deze is
da niet verder functioneel te gebruiken.

•

De frequentie dat van de multifunctionaliteit van de raadzaal gebruik gemaakt
gaat worden, wordt als incidenteel ingeschat

•

Ervaringen met flexibele inrichting en bijhorende technische faciliteiten zijn niet
onverdeeld positief. Hier wordt een risico in het ongestoord verloop van het
reguliere vergaderproces gezien

•

Dit overwegende is besloten af te zien van een flexibele inrichting en uit te gaan
van een vaste inrichting voor de raadzaal.

2. Huidige en toekomstige activiteiten zalen stadhuis
Locatie
Nieuwe
raadzaal

Huidige situatie
-

Raadsvergaderingen
Naturalisatie (10+ personen)

Nieuwe situatie
-

Nieuwe situatie (met flexibel meubilair)

Idem huidig +
------------------------------------- Commissievergaderingen
-

Idem nieuw +
-------------------------------------Diners (tussen 64 en 120 pax)
Ontvangsten/borrel (tussen 100 en 250 pax)
Koninklijke onderscheidingen
(140 tot 285 pax – theateropstelling)
Introductie nieuwe medewerkers (tussen 140 en
250 pax)

Oude
raadzaal

-

Commissievergaderingen / reguliere vergaderingen Kinderraad (18 pax)
Luxe lunches of diners (40 tot 60 pax)
Koninklijke onderscheidingen (tot 140 pax)
Introuctie nieuwe medewerkers (tot 140 pax)

Idem huidig

-

Idem huidig

Atrium
(huidig)/
Burgerzaal
(nieuw)

-

Ontvangsten/borrels bijv. lintjesregen (tot 100 pax) Recepties
Expositie van gemeentelijke projecten
-

-

Idem nieuw

-

Idem huidig +
-------------------------------Borrels van 100 tot 195 pax
(gecombineerd met trouwzaal)
Diners (tot 64 pax)

Trouwzaal

-

-

Idem huidig +
-------------------------------Ontvangst in burgerzaal

-

Idem nieuw

Naturalisatie (tot 10 personen)
Trouwen (aantal personen)
Stembureau (samen met felicitatie- en
ontvangstruimte)

Capaciteit zalen bij verschillende opstellingen
Locatie

Capaciteit bij verschillende opstellingen (nieuwe situatie)

Nieuwe raadzaal

-

Met flexibel
meubilair:

Oude raadzaal

Burgerzaal

Trouwzaal

-

Dubbele U-opstelling
61 zetels
56 publieksplaatsen + 2 rolstoel
Enkele U-opstelling
26 zetels
56 publieksplaatsen + 2 rolstoel
250 staanplaatsen (bijv. een borrel)
285 zitplaatsen bij theateropstelling
38 zitplaatsen bij carréopstelling
72 zitplaatsen bij cabaretopstelling
120 zitplaatsen bij een diner

-

U-opstelling
22 zetels
27 publieksplaatsen
97 staanplaatsen
100 zitplaatsen bij theateropstelling
32 zitplaatsen bij carréopstelling
40 zitplaatsen bij cabaretopstelling
56 zitplaatsen bij een diner

-

100 staanplaatsen
27 zitplaatsen bij U-opstelling
108 zitplaatsen bij theateropstelling
32 zitplaatsen bij carréopstelling
40 zitplaatsen bij cabaretopstelling
64 zitplaatsen bij een diner

-

95 staanplaatsen
26 zitplaatsen bij U-opstelling
90 zitplaatsen bij theateropstelling
32 zitplaatsen bij carréopstelling
40 zitplaatsen bij cabaretopstelling
56 zitplaatsen bij een diner

Mogelijke opstellingen

U-opstelling

Theateropstelling

Carréopstelling

Cabaretopstelling

Onderzoek naar multifunctioneel gebruik raadzaal
Voordelen
•

Diners van meer dan 60 personen

•

Recepties en bijeenkomsten van tussen de 200 en 285 personen

•

Introductie nieuwe medewerkers indien meer dan 140 personen
Nadelen

•

het ombouwen van de zaal (gevolgen voor exploitatie),

•

relatief veel opslagruimte nodig,

•

snellere verrommeling,

•

gevoeligheid techniek (microfoons).

Referenties met flexibele opstelling raadzaal
Borne
Statenzaal Provinciehuis Groningen

Duiven

Lochem

Heemstede

Referenties met vaste opstelling raadzaal
Almere

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Tilburg

