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MEMO 
 
Voor   : Fractie PRO Sliedrecht, de heer T. Pauw 
 
Van   : Wethouder Goverde 
 
Datum   : 4 oktober 2021 
 
Betreft   : Beantwoording technische vragen van de heer T. Pauw (PRO Sliedrecht), 
   d.d. 4 oktober 2021 inzake het dossier 'Vastgoedbeleid'.  

 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de technische vragen van 4 oktober 2021 inzake het 
Vastgoedbeleid. 

 
1. Wordt er met dit raadsbesluit direct besloten gemeentelijk vastgoed her te bestemmen of 

af te stoten? 
 

Ja. De kernportefeuille wordt in principe langjarig aangehouden. De niet-kernportefeuille 
wordt op een geschikt moment afgestoten (sloop/nieuwbouw of verkoop).  
 

2. Wordt er met dit besluit besloten wat wel en wat niet in de kernportefeuille komt ? 
 
Ja. In bijlage 1 van het Vastgoedbeleid zijn de objecten opgenomen die tot de 
kernportefeuille behoren en in bijlage 2 van het Vastgoedbeleid staan de objecten vermeld 
die tot de niet-kernportefeuille behoren. Uiteraard kan het college op enig moment op 
basis van het afwegingskader (paragraaf 4.5 van het Vastgoedbeleid) per individueel 
vastgoeddossier anders besluiten. De lijst kernportefeuille en niet kern-portefeuille is 
daarmee in de tijd aanpasbaar. 
 

 
3. De nota Vastgoedbeleid 2021-2028 vormt het fundament voor de komende jaren en 

bevestigt de positie van het cluster vastgoed in het gemeentelijke krachtenveld. Graag een 
uitleg van deze zin wat wordt hiermee bedoeld ? 
 
De nota Vastgoedbeleid 2021-2028 is het beleidskader van waaruit de afdeling Vastgoed 
gedurende betreffende periode zal handelen. Zij doet dit in permanente afstemming 
met de beleidsafdelingen en de financiële afdeling. 

4. Komt er bij de start van het nieuwe beleid nog een verantwoordingsdocument van het 
oude beleid het IAP? 
 
Nee, er komt bij de start van het nieuwe beleid geen verantwoordingsdocument van het 
oude beleid het IAP. 

 
5. Is er daar waar er sprake is van achterstallig onderhoud ook gekeken naar de reden van 

de achterstand. Zo ja dan ontvangen wij deze graag. Daarnaast graag een overzicht van 
verstrekte kredieten die bestemd waren voor dit onderhoud van deze panden met 
achterstallig onderhoud en antwoord op de vraag wat er gebeurd is met deze kredieten. 
Zijn ze wel uitgegeven maar was het te weinig ? of zijn ze elders bestemd.? 
 
Nee, er is niet specifiek per pand gekeken naar de reden van het achterstallig 
onderhoud. 
Het achterstallig onderhoud in de vastgoedportefeuille is ontstaan door de tot voor kort 
vigerende beleidsopvatting 'Onderhoud, alleen als het moet'. 
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Er zijn geen kredieten verstrekt voor onderhoud.  De financiering van het onderhoud 
'loopt' via de voorziening. De voorziening is herijkt in het Onderhoudsbeleid Vastgoed 
2021-2030 en het Beheerplan Onderhoud 2021-2024, welke recent door uw Raad is 
vastgesteld. 
 

6. Wordt de jaarlijkse risico inventarisatie (pagina 23) ook gedeeld met de gemeenteraad ? 
 
Ja, de jaarlijkse risico invetarisatie zal gedeeld worden met de gemeenteraad. 
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