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Aan
mevrouw M.G. Stolk
van fractie VSP

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 20 december 2022
Ons kenmerk 2022-0194009
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake verlenging huurcontract 

Stichting Crabbehoeve

Geachte mevrouw Stolk,

Bij brief van 24 juni 2022, bij ons ingekomen op 24 juni 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie VSP vragen gesteld over verlenging huurcontract Stichting Crabbehoeve.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Het huurcontract loopt per 31 maart 2024 af. Is het college bereid om 
alles in het werk te stellen om sluiting te voorkomen.

Antwoord Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot behoud van 
de functie van Crabbehoeve. Hierbij worden drie scenario's op 
hoofdlijnen onderzocht te weten:
1. behoud van de locatie Crabbehoeve in zijn huidige vorm;
2. sloop/nieuwbouw met een gecombineerde functie Wonen en 

Maatschappelijk, waarbij ruimte wordt vrijgemaakt voor de 
activiteiten van de stichting Crabbehoeve;

3. sloop/nieuwbouw en transformatie naar woningen. 
De drie onderzochte scenario's worden integraal beoordeeld en de 
mogelijkheden worden afgewogen. Na de afweging wordt de 
voorkeursvariant in het najaar uitgewerkt.

Vraag 2. Crabbehoeve heeft zijn bestaansrecht de afgelopen jaren uitdrukkelijk 
bewezen, en VSP Dordrecht vindt dat het college zich hard moet maken
voor behoud van de Crabbehoeve. 
Is het college bereid om het voortbestaan van Crabbehoeve en 
voortzetting van het huurcontract voor te leggen aan de 
Gemeenteraad?

Antwoord
Wij onderkennen de waardevolle functie van de activiteiten van stichting 
Crabbehoeve. Deze willen we graag behouden. Bij de integrale afweging zal dat 
daarom onderdeel zijn van de afweging.
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Vraag 3. Wat zou de maximale tijdsperiode van verlenging van het huurcontract 
kunnen zijn?

Antwoord Stichting Crabbehoeve huurt op dit moment het pand tegen een lage, 
huurprijs. Deze lage huurprijs heeft als uitgangsbasis dat stichting 
Crabbehoeve als huurder een groot aandeel heeft in het onderhoud van
het pand. Met controle daarop van specifieke veiligheidsaspecten door 
de verhuurder (gemeente) om dit gedurende de jaren te waarborgen.  
Het pand zelf is technisch afgeschreven en heeft inmiddels 
onderhoudsinvesteringen nodig aan dak, gevelkozijnen en installaties. 
Deze noodzakelijke investeringen zijn een beperkte periode nog uit te 
stellen tot 31 maart 2024. Daarna is grootschalige renovatie of 
sloop/nieuwbouw onvermijdelijk. Tot dat moment is, met enige nood- 
en veiligheidsmaatregelen, tijdelijk gebruik van het terrein en gebouw 
nog mogelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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