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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Tijdens de vergadering van Beraad & Advies Welzijn d.d. 12 februari 2018 zijn twee zaken toegezegd.
Dit naar aanleiding van de beeldvormende bespreking van de uitgangspunten van de nota
Maatschappelijk Vastgoed. Met deze raadsinformatiebrief worden de toezeggingen afgedaan.
KERNBOODSCHAP

Tijdens de beeldvormende bespreking van de uitgangspunten voor de nota Maatschappelijk Vastgoed
heeft wethouder De Leeuwe twee toezeggingen gedaan. In deze brief worden de toezeggingen
afgedaan.
T OELICHTING
Tijdens de vergadering heeft u een vraag gesteld over een erfdienstbaarheidkwestie en over de
volledigheid van de gebouwenlijst.
Met betrekking tot de erfdienstbaarheidkwestie, onder andere bij het perceel van de Duivenvereniging,
dit betreft een zakelijk recht voor de gemeente Rotterdam als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de
belemmeringenwet Privaatrecht betreft. Het zakelijk recht is gevestigd voor het leggen en in stand
houden van watertransportleidingen ten behoeve van drinkwatervoorziening. Deze leidingen lopen
onder meerdere percelen door.
Daarnaast hebben wij de gebouwenlijst doorgenomen. Per abuis was een enkel onderwerp, zoals de
volkstuinen aan de Rivierweg, niet opgenomen. Dit is alsnog gedaan. Het zwembad en het JCA staan
op de gebouwenlijst. De gebouwenlijst kan en wordt constant aangepast als er zaken veranderen.

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

Pagina 2 van 2

CONSEQUENTIES
De uitgangspunten voor de nota Maatschappelijk Vastgoed zijn beeldvormend met u besproken.
Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad ontvangt u een besluitvormend voorstel over de
uitgangspunten.
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