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Geachte raadsleden, 
 
Kernboodschap: 
In onze gemeente maken inwoners gebruik van maatschappelijke accommodaties. Ze gaan naar 
school, de bibliotheek, naar de sportclub of het buurthuis. De kwaliteit van deze publieke 
voorzieningen is belangrijk en hangt samen met het onderhoud, het beheer en de exploitatie van het  
vastgoed. Om de kwaliteit van onderhoud te borgen is voor al deze gebouwen de staat van onderhoud 
opgenomen en zijn er MJOP’s (Meer Jaren Onderhoudsplannen) opgesteld. Uit de opname blijkt dat 
de meeste gebouwen in een goede staat van onderhoud verkeren. Bij 4 gebouwen (2 gymzalen, 
sporthal Rhoon en het boerderijtje) is de onderhoudsstaat matig/redelijk. Dringend noodzakelijk 
onderhoud is inmiddels uitgevoerd. Over deze 4 gebouwen wordt u afzonderlijk geïnformeerd. 
 
Inleiding: 
Het meerjarig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is opgenomen in het systeem “Planon”. Dit 
systeem is tot 2011 up-to date gehouden. Mede door o.a. de beleidskeuze om waar mogelijk 
gemeentelijke gebouwen af te stoten is het overzicht niet meer actueel. Wel is er steeds het 
noodzakelijke onderhoud gepleegd. Om deugdelijk inzicht te krijgen in de onderhoudsstaat van alle  
gebouwen is er opdracht gegeven om de MJOP’s te actualiseren. 
 
Staat van Onderhoud gebouwen: 
Uit bijgevoegde samenvatting van de MJOP per gebouw blijkt dat de meeste gemeentelijke gebouwen 
een goede staat van onderhoud hebben. Geconstateerd is dat 4 gemeentelijke gebouwen een matige 
onderhoudsstaat hebben. Dit zijn: het boerderijtje, sporthal Rhoon, gymzaal Rhoon en gymzaal 
Poortugaal. Oorzaak van de matige staat van onderhoud is gelegen in o.a.de ouderdom van de 
panden en het uitblijven van besluitvorming over de toekomst van de panden. Inmiddels is het meest 
noodzakelijke achterstallig onderhoud weggewerkt. Hierdoor kan gesteld worden dat de gebouwen 
voor de korte termijn in voldoende mate schoon en veilig zijn. Om dit ook voor de toekomst te borgen 



  
  
 
 
 
  
  
 
 
worden de onderhoudsplannen jaarlijks geactualiseerd en in het onderhoudsprogramma  “Planon” 
verwerkt. Jaarlijks zal worden gerapporteerd over de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. 
  
Onderhoud  Gymzalen: 
Afgelopen periode is er specifiek aandacht geweest voor het wegwerken van achterstallig onderhoud 
aan de  gymzalen. Ondanks het feit dat de onderhoudssituatie nog niet optimaal is (o.a. 
schimmelvorming) kan worden gesteld dat  voor de korte termijn deze gebouwen voldoende schoon 
en veilig zijn voor het beoogde gebruik. Over de toekomst van deze sport- en gymzalen krijgt u in 
september 2015 een voorstel. In dit voorstel is ook het benodigde onderhoud (o.a. aanbrengen 
ventilatievoorzieningen voor tegengaan schimmel) opgenomen om er voor te zorgen dat de gebouwen 
ook weer toekomsbestendig zijn. 
Direct na uw besluitvorming over de toekomst van de sport- en gymzalen zal, mede afhankelijk van uw 
besluit, de benodigde renovatie werkzaamheden worden opgepakt. Dit betekent dat er tot die tijd  
alleen het noodzakelijk onderhoud wordt gepleegd. Dit om geen onnodige kosten te maken. 
 
 
Financiële dekking: 

- De  onderhoudskosten van de gemeentewerf en de brandweergarage zijn verwerkt in de 
huurovereenkomst en worden gedragen door de gebruiker en komen niet ten laste van de 
begroting. 

- Voor de 2 gymzalen en de sporthal in Rhoon wordt afzonderlijk geadviseerd om eenmalig het 
noodzakelijk onderhoud te dekken uit de reserve onderhoud gebouwen. 

- Het is de bedoeling het Boerderijtje op termijn te verkopen. Om deze reden investeren we niet 
in het onderhoud. 

 

Rekening houdend met het bovenstaande kan uit de MJOP worden geconcludeerd dat er jaarlijks 
circa € 100.000,= benodigd is om volledig uitvoering te geven aan de MJOP.  

In de begroting is een jaarlijks bedrag van € 56.000,= opgenomen voor het planmatig onderhoud.  
Naast dit jaarlijkse bedrag is er een “reserve groot onderhoud” van € 1.100.000,=.  Na instemming 
voor de renovatie van de gymzalen zal deze reserve nog € 600.000,= bedragen.  

De praktijk leert dat het jaarlijkse onderhoudsbudget toereikend is voor het onderhouden van de 
resterende gebouwen. Met de wetenschap dat de MJOP “veilig” geraamd is kunnen we concluderen 
dat het budget in samenhang met de reserve voldoende is om de gebouwen te onderhouden. 

 

  



 
  
 
 
 
  
  
 
Tot slot: 

Wij gaan er vanuit u in voldoende mate inzicht te hebben gegeven in de onderhoudsstaat van de 
gemeentelijke gebouwen. Wij hebben er voor gekozen om u een samenvatting  van de 
onderhoudsstaat te presenteren. Mocht u behoefte hebben om de volledige rapportages in te zien dan 
is dat natuurlijk mogelijk.  

Bijlage: 998276 staat van onderhoud gebouwen. 

Poortugaal, 25 augustus 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph 
Wagner 
 
 



Vlnr Gebouw Adres Kern Opmerkingen inspectie

1 Gymlokaal Poortugaal Albrandswaardseweg 18 Poortugaal De gymzaal dateert uit 1965 en is daardoor sterk verouderd en verkeert in een matige staat.
Grootste aandachtspunten : dakbedekking,  buitenkozijnen, sanitair, luchtbehandelingsinstallatie

2 Sporthal Portland De Beurs 41 Rhoon De sporthal verkeert in een goede staat van onderhoud.Onderhoudskosten voor de eerste jaren :
Het overlagen van de sportzaalvloer, het vervangen van de buiten deuren ter plaatse van de sporthal.

3 Begraafplaats gebouw Dorpsdijk 65 A Rhoon Wordt gebruikt voor opslag. Geen elektra, water, gas aanwezig. Verkeert in een redelijke staat.
Aandachtspunten : de dakbedekking en het transparante schilderwerk.

4 Het Boerderijtje Dorpsdijk 116, 118 Rhoon Matige tot slechte staat van onderhoud. Grootste aandachtspunten : pannendak en onderliggende
houten dakconstuctie. Alle houten delen aan de buitenzijde vertonen houtrot in meer of mindere
mate. Tevens is het schilderwerk in een slechte staat.

5 Oudheidkamer, trouwlokatie Dorpsstraat 27 Poortugaal Verkeert in een goede staat. Onderhoudskosten op de korte termijn :
Het buitenschilderwerk, vervangen van de deur aan de achterzijde.

6 De Boekenstal Dorpsstraat 34 Poortugaal Verkeert in een goede staat van onderhoud. Onderhoudskosten
voor de eerste jaren : houtrot herstel, herstellen van scheuren in het metselwerk.

7 De Brinkhoeve Kerkstraat 12 Poortugaal verkeert in goede staat. Onderhoudskosten voor de eerste jaren:
Herstellen van de bliksemafleiding, vervangen van de linoleum vloerbekleding.

8 Begraafplaatsverblijf en lijkhuisje Kerkstraat 94 Poortugaal Beide zijn in redelijke staat van onderhoud. Er is wel uitgesteld onderhoud.
Aandachtspunten verblijf :  houtrot in de gootconstructie en het binnenschilderwerk.
Aandachtpunten lijkhuisje :  metselwerk, voegwerk, houtwerk inclusief schilderwerk.

9 Gemeentewerf Nijverheidsweg 3 Rhoon Het object is een nieuwbouw uit 2004.
De meeste elementen verkeren in een goede staat.

10 Lokale omroep Omloopseweg 6 G Rhoon Verkeert in een goede staat van onderhoud. Er worden geen grote onderhoudskosten
binnen de eerste jaren verwacht.

11 Brandweergarage Schroeder van der Kolklaan 77 A Poortugaal Verkeert in een goede staat van onderhoud.  Onderhoudskosten op de korte termijn.
Vervangen van houten gevelbekleding en buitenschilderwerk.

12 Gymlokaal Rhoon Sportlaan 3 Rhoon De gymzaal dateert uit 1965 en is daardoor sterk verouderd en verkeert in een matige staat.
De grootste aandachtspunten :  dakbedekking, buitenkozijnen, sanitair, luchtbehandelingsinstallatie.

13 Sporthal Rhoon Stationsstraat 1 A Rhoon Sporthal Rhoon verkeert in een redelijke staat van onderhoud. Het gebouw is verouderd en vertoont
meerdere gebreken. De klimaat installaties zijn enkele jaren geleden vervangen. 
Grote onderhoudskosten op de korte termijn : vervangen van de stalen dakbeplating, vervangen van
de sportvloer, buitenschilderwerk, verwijderen graffiti, vervangen van verlichtingsarmaturen.
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