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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan

College van burgemeester 
en wethouders 
14 mei 2019

Zaaknummer
65270

Portefeuillehouder
Henk van Os

Openbaar

E-mailadres opsteller:
l.zwinkels@bar-organisatie.nl

Gemeenteraad
13 juni 2019

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van de rapportage Actualisatie Integraal Accommodatie Plan.

2. Het college opdracht te geven om hoofdstuk 4 van de Actualisatie Integraal Accommodatie
Plan nader uit te werken en met dien verstande dat deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke
gevolgen die tot bevoegdheid van de raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden
voorgelegd.

3. Ten laste van de reserve IAP € 50.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit en externe expertise
om de diverse deelprojecten uit te werken.

4. De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019 en in de begroting
2020.

Commissie Samen leven
6 juni 2019
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Raadsvoorstel
Inleiding
In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangegeven dat bij ieder plan dat voorkomt uit het Integraal 
Accommodatie Plan (IAP) een overweging zal plaatsvinden of gelet op actuele ontwikkelingen de 
ingeslagen weg de juiste is. Op basis hiervan heeft een actualisatie van het, op 14 april 
2016 vastgestelde, IAP plaatsgevonden. In de Actualisatie IAP worden alle omkeerbare projecten van 
het IAP en nieuwe ontwikkelingen behandeld. 

Beoogd effect
De doelstelling van de actualisatie IAP is als volgt: 

 Omkeerbare en onomkeerbare plannen in kaart brengen;

 Nieuwe ontwikkelingen toevoegen;

 Scenario-ontwikkeling omkeerbare plannen en nieuwe ontwikkelingen;

 Afwegen van scenario’s.

De afbakening is als volgt:

 We richten ons alleen op de nog omkeerbare scenario’s van het IAP;

 Nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd;

 Gebruikers van de nieuwe ontwikkelingen zijn benaderd en waar nodig zijn de gebruikers van
omkeerbare scenario’s benaderd;

 De aanvragen van schoolbesturen betreffende uitbreiding, renovatie en nieuwbouw zijn niet
opgenomen in de actualisatie tenzij het nieuwbouw in een gebiedsvisie is en/of gevolgen heeft
voor andere locaties/scenario’s.

Relatie met beleidskaders
De basis van de Actualisatie IAP is het op 14 april 2016 vastgestelde uitvoeringsprogramma IAP.

Argumenten
1.1  U kennis neemt van alle achtergrondinformatie bij de voorkeursscenario’s, die nog nader worden 
uitgewerkt. In de Actualisatie IAP zijn alle scenario's uitgewerkt en wordt voor ieder project 
een voorkeursscenario aangegeven.

2.1 U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van de voorkeursscenario’s uit de 
actualisatie IAP. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht aangegeven van alle in de Actualistatie IAP 
behandelde projecten met daarbij het voorkeursscenario. 

2.2 U hiermee nog steeds de bevoegdheid heeft om te besluiten over de deelvoorstellen, die later 
worden voorgelegd. Dit wil zeggen dat deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot 
uw bevoegdheid behoren alsnog ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

3.1 Voor de onderzoeken is ambtelijke capaciteit en soms ook externe kennis nodig voordat de 
diverse deelprojecten aan u kunnen worden aangeboden. De kosten hiervan bedragen € 50.000. 
Binnen de reserve is voldoende ruimte om deze incidentele lasten te dekken. Het college kan hiermee 
starten met de uitvoering en uitwerking van de verschillende onderdelen, die in het uitvoeringsplan zijn 
benoemd.  
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4.1 De financiële consequenties voor de begroting 2019 te verwerken in de eerstvolgende 
tussenrapportage 2019.

Overleg gevoerd met
 Stichting Sport en Welzijn

 Woonvisie

 Voorzitter winkeliersvereniging Vlietplein

Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met de gebruikers van accommodaties waar nieuwe 
ontwikkelingen zijn geconstateerd of waar door scenario-ontwikkeling een andere situatie ontstaat. Er 
is bijvoorbeeld gesproken met RVVH, Gemini College, Farel College, jongerensociëteit de Gooth, 
Facet en Stichting Sport en Welzijn over de scenario’s van het Gemini College en de Loods/de Gooth. 
De actualisatie IAP is met name een actualisatie en geen nieuw IAP. Dit wil zeggen dat niet met alle 
gebruikers van gemeentelijke accommodaties is gesproken. In bijlage 2 van de Actualisatie IAP wordt 
in een participatie-overzicht weergegeven hoe de communicatie heeft plaatsgevonden.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt gestart met het uitwerken van het uitvoeringsplan (hoofdstuk 4 van de 
rapportage). Per onderdeel wordt bekeken wie opdracht krijgt om één en ander uit te werken en uit te 
voeren. Dit zal ook capaciteit vragen van de BAR-Organisatie. Wanneer dit ten koste gaat van 
bijvoorbeeld capaciteit voor reguliere werkzaamheden, dient deze capaciteit vanuit het project met 

externe krachten te worden gecompenseerd. Hiervoor wordt in het 3e punt van het raadsbesluit
budget gevraagd.

Evaluatie/monitoring
Alle deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot uw bevoegdheid behoren worden 
alsnog ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Tevens wordt u eens per jaar geïnformeerd over de 
stand van zaken van de Actualisatie IAP middels een raadsinformatiebrief.

Financiën
Voor de onderzoeken die plaats moeten vinden voordat de diverse deelprojecten aan de raad worden 
aangeboden is ambtelijke capaciteit en soms ook externe kennis en expertise nodig. Hiervoor is 
€50.000 aanvullend budget nodig. Verdere uitwerking, uitvoering en realisatie van het integraal 
accommodatieplan kost geld. 

In onderstaande tabel is indicatief een gecumuleerd beeld per jaar geschetst van de financiën voor de 
uitvoering van het geactualiseerde plan.
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 De doorrekening is een indicatie van de verwachte incidentele en structurele lasten en opbrengsten. 
Door afschrijvingen neemt de boekwaarde jaarlijks af waardoor de rentecomponent van de 
kapitaallasten ieder jaar lager wordt. Hierdoor lopen de kapitaalslasten vanaf 2023 langzaam af.

Juridische zaken
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Naast de actualisatie IAP wordt momenteel een onderzoek verduurzamen gemeentelijk vastgoed 
uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen naar verwachting derde kwartaal 2019 aan u worden 
aangeboden. Uiteraard is bij de scenario-ontwikkeling wel rekening gehouden met de ambities met 
betrekking tot het verduurzamen. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming worden alle betrokken organisaties/gebruikers hierover geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

Bijlagen
1. Actualisatie Integraal Accommodatie Plan
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
13 juni 2019

Zaaknummer:
65270

Onderwerp:
Actualisatie Integraal 
Accommodatie Plan commissie samen leven 

6 juni 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 14 mei 2019, 

gezien het advies van Commissie Samen leven op 6 juni 2019

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de rapportage Actualisatie Integraal Accommodatie Plan.

2. Het college opdracht te geven om hoofdstuk 4 van de Actualisatie Integraal Accommodatie
Plan nader uit te werken en met dien verstande dat deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke
gevolgen die tot bevoegdheid van de raad behoren ter besluitvorming aan de raad worden
voorgelegd.

3. Ten laste van de reserve IAP € 50.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit en externe expertise
om de diverse deelprojecten uit te werken.

4. De financiële consequenties te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2019 en in de begroting
2020.




