
69 Gemeente
Albrandstuaard

RAADSBESLU IT

Onderwerp
Nota maatschappelijk vastgoed
Albrandswaard 2021

Gemeenteraad
21 februari 2022

Zaaknummer
316024

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 14 december 2021 ;

gelet op

Amendement A

BESLUIT:

1. De Nota maatschappelijk vastgoed Albrandswaard 2021 met daarin opgenomen de uitgangspunten
waarbinnen gemeentelijk vastgoed wordt ingezet, vast te stellen

2. In te stemmen met het actualiseren van de bestaande Meer jaren onderhoudsplannen (MJOP's)

3. In te stemmen met de uitwerking van een Uitvoeringsplan en de daarin opgenomen onderdelen en
processen om te komen tot een stapsgewijze uitvoering van de Nota maatschappelijk vastgoed
Albrandswaard 2021

4. De verandering van de systematiek van kostendekkende huurtarieven mag niet leiden tot
significante nadelen voor de verenigingen.
Het college streeft naar een kostenneutrale aanpak binnen de clusters.

5. Een incidenteel budget in 2022 ter beschikking te stellen van € 35.000,- voor de uitvoering en deze
kosten bij de 1 e tussenrapportage tn 2022 te verwerken

6. Dat het college de gemeenteraad uiterlijk in Q3 2022 op de hoogte stelt van de stand van zaken
aangaande het actualiseren van de MJOP’s, het uitvoeringsplan en het integraal accommodatie plan.

7. Dat het college voorafgaand aan het uitvoeren van het integraal accommodatie plan de
gemeenteraad op de hoogte stelt van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de
daarbij behorende keuze mogelijkheden die de gemeenteraad heeft voordat het punt van no-return is
bereikt
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Aldus beslotel}in de vergadering van

De fr

dert Groenenboom

de gemeenteraad Albrandswaard van 21 februari 2022

De 6orzitter

drs. Jolanda db Witte

in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 21 februari 2022. 



Amendement

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 21 februari 2022, ter
bespreking van raadsbesluit met zaaknummer 316024 “Nota maatschappelijk vastgoed
Albrandswaard 2021 ”.

Besluit:
Toe te voegen aan het raadsbesluit:
6. Dat het college de gemeenteraad uiterlijk in Q3 2022 op de hoogte stelt van de stand van zaken
aangaande het actualiseren van de MJOP's. het uitvoeringsplan en het integraal accommodatie plan
7. Dat het college voorafgaand aan het uitvoeren van het integraal accommodatie plan de
gemeenteraad op de hoogte stelt van de daaruit voortvloeiende financiëie consequenties en de
daarbij behorende keuze mogelijkheden die de gemeenteraad heeft voordat het punt van no-return is
bereikt

En gaat over tot de orde van de dag
Getekend door de fracties:

WD Albrandswaard
Jolanda Ram

Echt voor Albrandswaard
Mariëlle Vergouwe

Leefbaar Albrandswaard

Ton Vuijk

„„.„..„,„,,.„..: A
yoor: / ;’

Tegen: 'A-

Aangenomen / vèrworW

Amendement 

De Gemeenteraad van Albrandswaard , in vergadering bijeen op 21 februari 2022, ter 
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