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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Op 2 januari 2019 ontvingen wij uw schriftelijke vragen over de RIB ontwikkeling maatschappelijk 

warenhuis. In deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij uw vragen. 

 

TOELICHTING 

1. Wat begon als een initiatief van de verschillende vrijwilligers lijkt overgenomen te zijn door de 
gemeente. Wie heeft op dit moment eigenlijk het initiatief? Waaruit bestaat de betrokkenheid 
op dit moment nog van de kringloopinitiatieven? 

Antwoord: November 2018 heeft het college ingestemd met het afronden van de locatiestudie en 
het uitwerken van een nieuw concept Maatschappelijk Warenhuis Albrandswaard. Dit gebeurt op 
basis van het ondernemersplan. Het initiatief hiervoor ligt bij de NV BAR Afvalbeheer en de 
partners die de intentieverklaring hebben ondertekend. De Albrandswaardse kringloopinitiatieven 
staan nog steeds achter de realisatie van een Maatschappelijk Warenhuis.  
 
2. Met welk budgettair kader rekent u nu bij de beoordeling of een initiatief haalbaar is of niet? 

Is dit bedrag al opgenomen in de begroting? 
Antwoord: Met het beschikbare werkbudget wordt de locatiestudie en het nieuwe concept 
uitgewerkt. Pas daarna, bij voldoende draagvlak, wordt de raad verzocht een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen voor de realisatie. Dan zal ook inzichtelijk zijn of- en welke financiële 
consequenties er zijn voor de toekomst. Wij gaan er, op basis van het ondernemersplan, van uit, 
dat beheer en exploitatie van het Maatschappelijk Warenhuis uiteindelijk budgettair neutraal voor 
de gemeente zal verlopen. 
 

3. Kunnen andere maatschappelijke initiatieven, zoals de buurtpreventie en stichting Diaconaal –en 

Informatiecentrum bij hun huisvestingsvraag dezelfde gemeentelijke inzet verwachten? 

Antwoord: ook de andere initiatieven hebben onze aandacht. Voor de huisvesting van de buurtpreventie 

heeft uw raad op 6 november 2018 unaniem een motie aangenomen. Voor de stichting diaconaal- en 

informatiecentrum zijn afspraken gemaakt met de koper van het boerderijtje. De coördinatie van de 

activiteiten van de stichting diaconaal centrum/ het boerderijtje worden ondergebracht bij de Stichting 

Welzijn Albrandswaard. 

 



VERVOLG 

Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het maatschappelijk warenhuis Albrandswaard. Zodra 

daar iets over te melden valt zullen wij u op de hoogte brengen. 

 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 


