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1. Wat is het onderscheid tussen de verschillende onderhoudsniveaus. Zowel in wat er gedaan 
wordt, hoe de gebouwen er dan bijstaan (anders dan nu) en de kosten?

Antwoord
Hoe hoger het onderhoudsniveau (1= nieuwbouw kwaliteit, 6 = zeer slecht), des te beter de 
kwaliteit van de afzonderlijke bouwdelen en het gebouw als geheel. Logischerwijs zal er voor het 
behouden van het pand in nieuwbouwkwaliteit frequenter onderhoud uitgevoerd moeten worden 
dan bij onderhoudsniveau 3 = redelijk. Hierdoor stijgen de onderhoudskosten. Omdat de 
inspectierapporten altijd al zijn uitgevraagd op onderhoudsniveau 3 is niet bekend wat de extra 
kosten worden als wij de accommodaties op niveau 2 of 1 willen hebben. 

2. Wat is het verschil tussen regulier onderhoud en investeringen in duurzaamheid. Is onderhoud 
tegenwoordig niet automatisch ook op niveau brengen van de energetische prestaties?

Antwoord
Regulier of planmatig onderhoud is het in standhouden van een gebouw (bv. schilderen kozijnen, 
dakbedekking vervangen), terwijl je bij investeringen grootschalige zaken (nieuwe kozijnen of 
dakconstructie + isolatie vervangen) gaat toevoegen aan het gebouw. Natuurlijk vervangen wij bij 
planmatig onderhoud enkel glas met triple glas of traditionele verlichting met LED waar mogelijk. 
Investeringen in duurzaamheid (bv. toepassing van Warmte-Koude opslag systemen, isoleren van 
gevels/vloeren/daken) horen financieel gezien niet thuis in een meerjarig onderhoudsplan en zijn 
hierin ook niet opgenomen. Voor het invullen van de ambities voor het verduurzamen van 
gemeentelijk vastgoed wordt separaat krediet aangevraagd en volgt in lijn met de 
duurzaamheidsagenda een nadere uitwerking. 
 

3. Als het college de ambitie heeft per gebouw waar nodig af te wijken in het onderhoudsniveau, 
waarom is dit dan niet aan de raad voorgelegd?

Antwoord
Zoals omschreven in het raadsvoorstel onder kanttekening 1.1. staat dat het college de ambitie 
heeft om te komen tot een nota strategisch vastgoed waarbinnen je kaders kan opstellen om te 
differentiëren in onderhoudsniveau. Dit wordt ambtelijk nader uitgewerkt en voorgelegd. 

4. De boerderij aan de Hoogmadenseweg zou moeten worden afgestoten. Met welk doel en met wel 
effect?

Antwoord
Op 12 november 2018 heeft college besloten om het verkooptraject op te starten voor de locatie 
plus naastgelegen perceel na eerder al te zijn aangewezen als gemeentelijk monument. 



Vervolgens is bij het zoeken naar bezuinigingen bij de vaststelling van de programmabegroting 
2021-2024 de boerderij als 1 van de 6 te verkopen gemeentelijke accommodaties genoemd, 
temeer deze in de toekomst geen maatschappelijke doelstelling meer zouden dienen. 
De opbrengst van deze panden moet gebruikt worden om de jaarlijkse kapitaalslasten van de 
Sterrentuin te verlagen.  


