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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op dinsdag 
22 september 2020 om 20.35 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox-Meijer 1 t/m 3 
VVD Arjan Wisseborn 1 t/m 3 
GroenLinks Tjeerd Schuhmacher 1 t/m 3 
CDA Pim van Rossum 1 t/m 3 
Streekbelangen Karin van Vliet 1 t/m 3 
PvdA Douwe van der Wal 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 1 t/m 3 
PVV Kenneth Romp 1 t/m 3 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Jeroen Willem Klomps VVD 3 
 
Afwezig 
Maarssen 2000 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat Maarssen 2000 
afwezig is. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Peilnota beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029. 
De voorzitter licht toe dat voor het adequaat beheren van het gemeentelijk vastgoedbeheer het 
beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029 is opgesteld. In het beheerplan zijn de 
kaders voor het vastgoedbeheer en de financiële gevolgen vastgelegd. De financiële gevolgen 
voor het onderhouden van de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn in drie scenario's uitgewerkt: 
Scenario 1: de gemeente houdt al haar vastgoed in bezit; 
Scenario 2: de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform de Vastgoednota 2020 af; 
Scenario 3: de gemeente stoot het commercieel vastgoed met een commerciële huurder af. 
Scenario 2 ligt in lijn met de Vastgoednota 2020. 
 
De commissie spreekt unaniem haar voorkeur uit voor scenario 2. 
 
GroenLinks heeft moeite met het afstoten van het gebouw waarin de voedselbank gehuisvest is 
in Bloemstede. 
De doelstellingen spreken de fractie aan. 
 
PvdA vraagt ook aandacht voor de baten. De in de betreffende gebouwen gehuisveste 
maatschappelijke functies zijn belangrijk. 
 
Het Vechtse Verbond komt te zijner tijd wellicht met een motie om de baten die hieruit 
voortvloeien te besteden aan het vastgoed. 
 
Vragen worden gestelde over het onderhoud in het kader van Covid-19 en de dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening met € 195.000,--. 



 

Pagina 2 van 2 
 

 

 
Wethouder Klomps antwoordt dat voor het onderhoud in het kader van Covid-19 een 
inventarisatie heeft plaatsgevonden. Gekeken is wat hoort nu bij de verhuurder en wat bij de 
gebruiker. Als voorbeeld wordt genoemd het open kunnen zetten van ramen is voor de 
verhuurder en het daadwerkelijk openzetten is voor de gebruiker. Op deze manier is daar naar 
gekeken en met de diverse gebruikers over gesproken. 
De werkelijke kosten zijn op jaarbasis anders. Gekeken is hoe hoog de jaarlijkse dotatie is en 
wat moet er dan gemiddeld over de jaren bij om die kosten te kunnen onttrekken. Het genoemde 
bedrag van € 195.000,-- dekt niet de totale kosten. Het dekt de kosten die wij uit de voorziening 
trekken om de voorziening in stand te houden. 
 
De voorzitter concludeert dat unaniem voor scenario 2 is gekozen. 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.55 uur. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-9-2020 
MdJ 
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