
Beantwoording technische vragen de heer Baali (PvdA) over de kadernota maatschappelijk 

vastgoed 

Vraag 1: Op welke momenten krijgt de raad kans om beslissingen te nemen? 

 

Antwoord: aan de hand van de in de kadernota Maatschappelijk Vastgoed gestelde kaders, gaat 

het college aan de slag. Dit gaat fasegewijs. Enerzijds werken we in 2021 aan streefbeelden voor 

de kernen Steenbergen en Dinteloord, anderzijds zullen afzonderlijke dossiers de komende tijd 

ook aandacht vragen, zoals de atletiekbaan. Voor elke ontwikkeling ontvangt u een voorstel 

inclusief inhoudelijke overwegingen, keuzes en bijbehorende investeringen, met de financiële 

dekking daarvoor. Daarnaast heeft de raad gedurende het jaar twee momenten om integraal 

afwegingen te maken: bij de Perspectiefnota en bij de Begroting. Voor zover te voorzien, nemen 

we ontwikkelingen mee in de Perspectiefnota, en worden investeringen financieel vertaald naar 

kapitaallasten in de begroting. 

  

Vraag 2: Krijgt de raad streefbeelden ter besluitvorming voorgelegd? 

 

Antwoord: u ontvangt de streefbeelden als raad ter vaststelling omdat deze het kader vormen 

voor de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed in de betreffende kern. 

  

Vraag 3: Krijgt de raad per stuk maatschappelijk vastgoed (een stuk kan zijn: 't Cromwiel, een 

gemeenschapshuis, een centrumpand) een raadsvoorstel? Zo nee, op basis waarvan beslist u of 

de raad een uitspraak moet doen over een stuk maatschappelijk vastgoed? Of kunt u de 

komende 10 jaar (2021-2031) 'uw gang gaan' dankzij deze kadernota? 

 

Antwoord: het college kan de komende tien jaar zeker niet ‘haar gang gaan´ dankzij deze 

kadernota. Met deze kadernota stelt de raad nog niet de financiële middelen beschikbaar om 

ontwikkelingen in het maatschappelijk vastgoed te financieren. Plannen vragen om nadere 

uitwerking, inhoudelijke keuzes en (financiële) vertaling naar de begroting. Zie het antwoord bij 

vraag 1.  

  

Vraag 4: Aan welke planning en welk budget kan de raad het college houden? 

 

Antwoord: de planning in de beleidsagenda en het budget zoals u dat als raad via de begroting 

aan het college ter beschikking heeft gesteld. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn 

waardoor de planning wijzigt. Via de beleidsagenda houden wij u hiervan op de hoogte.   

 


