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Geachte dames en heren,  
 
De huisvestingssituatie van de GRD gaat over een aantal jaren wijzigen. Op dit moment worden de 
kantoorpanden Hellingen (aan de Spuiboulevard) en Dienstengebouw (Noordendijk) gehuurd van de 
gemeente Dordrecht. Beide huurcontracten lopen tot en met 2022. Daarnaast huurt de GRD 
kantoorruimte in het gemeentehuis van Sliedrecht. 
In de Hellingen zitten nu de Sociale dienst, het Ingenieursbureau, en Bureau Drechtsteden. Het 
Servicecentrum heeft kantoor in het Dienstengebouw, en Gemeentebelastingen/ Onderzoekcentrum zijn 
gehuisvest in Sliedrecht. 
 
Gemeente Dordrecht doet een herontwikkeling van het gebied rond de Spuiboulevard. In dat kader wordt 
een nieuw kantoorpand gebouwd, Huis van Stad en Regio, en wordt pand Hellingen gesloopt, net als het 
huidige Stadskantoor van Dordrecht. Planning is dat Huis van Stad en Regio medio 2024 gereed is. 
Zoals de naam al zegt heeft het Huis van Stad en Regio ook een regionale functie. In het Huis zullen de 
Sociale Dienst en Bureau Drechtsteden worden gehuisvest. 
Voor de verdere ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld door de beoogde gebruikers van het pand. Naast de gemeente Dordrecht en de GRD zijn dat 
de Bibliotheek en Dordrecht Marketing (waaronder de VVV). Met die samenwerkingsovereenkomst wordt 
de gezamenlijke ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio bekrachtigd. 
Gemeente Dordrecht is daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het pand. Over inbouw, inrichting, 
gebruik en beheer zijn procesafspraken gemaakt. 
 
De huur van de Hellingen wordt verlengd tot het moment van inhuizing in het Huis van Stad en Regio. 
Uitgangspunt is dat het Ingenieursbureau dan kantoorruimte in de vrije markt gaat huren. 
Voor het gebruik van het Huis van Stad en Regio wordt door de GRD te zijner tijd met de gemeente 
Dordrecht een huurcontract afgesloten voor 15 jaar, tegen een marktconforme huurprijs. Er worden in het 
Huis 7.000 m2 gehuurd, van de totale huisvestingsbehoefte van 14.000 m2 voor alle GRD-dochters. 
 
Het Servicecentrum blijft vooralsnog gehuisvest in het Dienstgebouw, dat huurcontract wordt verlengd tot 
eind 2028. Er zijn wel aanpassingen aan het pand nodig, om het geschikt te maken voor het langere 
gebruik, en om te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Schatting is dat daarvoor een investering van  
€1,2 miljoen nodig is. De Drechtraad ontvangt hiertoe te zijner tijd een kredietaanvraag. 
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Gemeentebelastingen/ Onderzoekcentrum blijven gehuisvest in het gemeentehuis van Sliedrecht. 
 
Financiën 
Het Drechtstedenbestuur heeft het huidige huisvestingsbudget van € 2,9 miljoen (prijspeil 2020) als 
ijkpunt en uitgangspunt gesteld. Er is een risico van een stijging van de kosten met 10%. 
 
Thuiswerken 
De totale huisvestingsbehoefte van 14.000 m2 is bepaald vóór de corona-crisis. Sinds medio maart 2020 
werkt echter het grootste deel van de medewerkers niet meer op kantoor, maar thuis. Dat heeft het 
Drechtstedenbestuur ertoe gebracht te laten onderzoeken wat de consequenties zijn van structureel, 
grootschalig thuiswerken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door bureau TwynstraGudde en is begin 2021 
gereed. 
In het onderzoek worden ook de wettelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken in kaart 
gebracht, en de consequenties voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. 
 
In de situatie van structureel, grootschalig thuiswerken zijn minder m2 kantoorruimte nodig. In dat geval 
ontstaan er mogelijkheden het Servicecentrum en eventueel het Ingenieursbureau ook te huisvesten in 
het Huis van Stad en Regio. 
Indien er voor het Servicecentrum alternatieve huisvesting wordt gevonden kan het huurcontract voor het 
Dienstengebouw eerder worden beëindigd. 
 
De Drechtraad zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen bij de huisvesting 
van de GRD-dochters. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

        

 

 

drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 

 


