
 

1 

 

MEMO 
 

Voor : leden van de gemeenteraad  
 

Van : wethouder Goverde 

 
Datum : 16 juni 2021 

 
Betreft : technische vragen naar aanleiding van de beeldvormende vergadering d.d. 

woensdag 26 mei 2021 inzake de presentatie memo 'Samenhang 

Vastgoedvraagstukken'.  
 

 
 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van technische vragen die zijn gesteld tijdens de 
beeldvormende vergadering d.d. woensdag 26 mei 2021 inzake de presentatie memo 

'Samenhang Vastgoedvraagstukken'. 

 

 
  

1. De heer Paas (SGP/CU)  De presentatie nu vermeldt 25 kernobjecten. Vorig jaar 
(presentatie over het meerjarenonderhoud) waren dat er 16. Van waar dat verschil? 
 

Het is correct dat voor de objecten in de kernportefeuille vorig jaar 16 panden zijn 
gepresenteerd waar een MJOP-rapportage voor is opgesteld. Daarnaast zijn er ook nog een 
aantal objecten, waar de meerjaren onderhoudskosten zijn geraamd en ingeschat op basis van 
kengetallen en ervaringscijfers. Dit zijn vrij simpele en kleine objecten, die dusdanig weinig 
onderhoud vergen dat daar geen aparte rapportages voor worden opgemaakt. 
 

2. De heer Paas (SGP/CU)  Kan de staat van uitgaven –die nu is gepresenteerd tot 
het einde van de beheerperiode in 2024- worden doorgetrokken tot 2030. Zodat ook daar 
een beeld ontstaat wat nog nodig is voor de resterende periode? 
 

De huidige beheerplanperiode van 4 jaar lopende tot en met 31 december 2024 is op dit 
moment met zekerheid te presenteren. In deze periode wordt het kwaliteitsniveau van de 
gehele kernportefeuille verbeterd en geborgd. Daarbij krijgen een aantal objecten een extra 
impuls. Specifiek vier projecten zijn benoemd, waar ook veel in wordt geïnvesteerd in de 
beheerplanperiode (tot 2025).  
 
Pas nadat deze inhaalslag met deze projecten alsook met de resterende objecten in de 
kernportefeuille is gemaakt, kan met voldoende zekerheid worden aangegeven wat er in de 
periode 2025-2030 gepland gaat worden om te worden uitgevoerd. 
 
Volgens een vaste cyclus, zoals opgenomen in het voorliggende Onderhoudsbeleid, worden in 
2022 en 2023 de meerjarenplannen (MJOP's) herijkt. Met name door de grote investeringen in 
de vier grote projecten, die meer dan 50% van de onderhoudsbehoefte omvatten, zal de 
onderhoudsbehoefte er in de periode na 2024 tot 2030 anders uit komen te zien, dan nu het 
geval is met de matige onderhoudsconditie van de gehele vastgoedportefeuille.  
 
Vooralsnog is voorzien dat de huidige dotatie jaarlijks van € 760k in de onderhoudsvoorziening, 
voldoende zou kunnen zijn voor de volgende beheerplanperiode. Echter, het ambitieniveau en 
keuzes over het wel of niet aanhouden van objecten of wijzigingen in wet- en regelgeving 
kunnen daar verandering in aanbrengen. De vaststelling van het nieuwe vastgoedbeleid in de 
tweede helft van 2021 (gepland Q3) moet als een kapstok gaan dienen om de afwegingen te 
maken en daarna goede berekeningen te maken van de onderhoudsbehoefte na 2024.  
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3. De heer Penning (PRO Sliedrecht)  met betrekking tot de ingetrokken 
kredieten, kan een overzicht worden gegeven van het verloop van de daaraan 
gerelateerde stelposten, ook voor de periode 2024 en verder?  
 

In de stukken die de raad voor het liggen met betrekking tot het Onderhoudsbeleid en het 
Beheerplan, alsmede in de stukken die bijgevoegd zijn bij de presentatie (Memo Raad 
Samenhang Vastgoed) is dit verloop inzichtelijk gemaakt. Dit betreft zowel het verloop van de 
voorziening, rekening houdend met de raadsvoorstellen voor de grote vier objecten, als ook  het 
verloop van de stelposten, als ook het verloop van de beschikbare middelen in het gemeentelijk 
vastgoedfonds.  
 
We verwijzen u ook naar de pagina's 71 en 72 uit de 2e Turap 2019 (hier als bijlage toegevoegd) 
voor een overzicht van de bedoelde ingetrokken kredieten. 


