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Voorgesteld besluit
geen wensen en/of bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het 
voornemen van het college om tot aankoop over te gaan van de panden, gelegen aan de Savorin 
Lohmanweg 100 en Savorin Lohmanweg 110;

een krediet van € 1.626.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop (€ 1.108.000,-) 
en verbouwing (€ 518.000,-) van de panden Savorin Lohmanweg 100 en 110 en de jaarlijkse 
kosten te dekken uit de huuropbrengsten van deze panden;

de begroting 2021 te wijzigen conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel met nummer 221003. 

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Op grond van artikel 160, lid 1e en artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet is het college 
voornemens over te gaan tot de aankoop en verbouwing van de panden Savorin Lohmanweg 100 
en 110. Het college is bevoegd tot het aangaan van een koopovereenkomst (gemandateerd). De 
raad heeft de gelegenheid zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college ten 
aanzien van deze aankoop. De raad is bevoegd tot het wijzigen van de begroting en het 
beschikbaar stellen van een krediet.

Wat is het doel?
Het aankopen van de panden Savorin Lohmanweg 100 en 110 waarmee, ook op de langere 
termijn, invulling kan worden gegeven aan het concept voor 'huiskamer van de wijk' in Crabbehof 
zoals beschreven in dit voorstel.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Invulling geven aan "huiskamer van de wijk"
Op dit moment zijn in de stad organisaties zoals buurtwerk, bibliotheek, wijkaccommodaties, 
Sociaal Wijkteam naast elkaar aan het werk in verschillende gebouwen. Dit zorgt voor 
doorverwijzing en vaak ook doorschuiven van mensen. Om dit te doorbreken willen wij de 
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bestaande ontmoetingsplekken in Dordrecht waar mogelijk transformeren tot laagdrempelige 
ontmoetingsplekken met een eigen (bruisend) karakter: een huiskamer van de wijk. 

Inwoners komen op die manier in contact met activiteiten of voorzieningen die zij anders wellicht 
niet gevonden zouden hebben. Hierbij is een open en uitnodigende uitstraling benodigd om 
verschillende groepen te verleiden elkaar te ontmoeten. 

Dit concept van "huiskamer van de wijk" is onderdeel van de stadsbrede visie op ontmoeten. Deze 
beleidsvisie wordt momenteel uitgewerkt en zal in 2021 aan de gemeenteraad worden 
aangeboden.

De uitwerking van dit concept voor de wijk Crabbehof is noodgedwongen naar voren gehaald: 

In Crabbehof zijn de bibliotheek en de wijkaccommodatie gehuisvest aan de Savorin Lohmanweg. 
De locaties zijn in eigendom van derden (Bibliotheek aan zet en Trivire). Beide eigenaren hebben 
hun percelen in 2020 te koop aangeboden. Om ook op de langere termijn de zekerheid te hebben 
deze ontmoetingsruimte in te kunnen blijven zetten voor ontmoeten is actie noodzakelijk; 
Voorgesteld wordt om beide panden aan te kopen.

Aankoop Savorin Lohmanweg 100 en 110
Het in eigendom hebben van vastgoed is – zoals is vastgelegd in de Vastgoednota – geen doel op 
zich; de gemeente is immers geen belegger. De maatschappelijke doelstellingen van de gemeente 
kunnen vaak ook bereikt worden door de inzet van vastgoed dat niet in eigendom is van de 
gemeente. In deze specifieke situatie is aankoop  verantwoord:

 Het aanbod aan ruimte voor maatschappelijk vastgoed in Crabbehof is zeer beperkt. Er is 
geen gemeentelijk bezit in de wijk er is wel behoefte aan ruimte voor maatschappelijke 
doeleinden, zowel vanuit gemeentelijk beleid als vanuit maatschappelijke organisaties. Met 
de aankoop wordt op lange termijn het aanbod aan maatschappelijk vastgoed zeker 
gesteld. 

 Als gemeente niet overgaat tot aankoop bestaat het gevaar dat het vastgoed op korte 
termijn anders wordt ingezet (ruimte bibliotheek) en/of dat op termijn de huur wordt 
opgezegd van het wijkcentrum de stoof en de gemeente op zoek moet naar andere ruimte 
in Crabbehof voor deze functies.

 Beide huidige eigenaren (Bibliotheek en Trivire) hebben hun panden te koop aangeboden. 
Hierdoor ontstaat een unieke kans voor de gemeente beide panden aan te kopen en samen 
te voegen ten behoeve van het concept voor 'huiskamer van de wijk". 

 Het herinrichten/verbouwen van de ruimtes is eenvoudiger te realiseren als eigenaar van 
beide panden dan als huurder. Bij een huursituatie is toestemming vereist voor de 
verbouwing en moet de  verbouwing vaak ongedaan worden gemaakt bij maken bij einde 
huur. Ook het samenvoegen van de twee bouwdelen is in de situatie van verschillende 
eigenaren ingewikkeld en niet zondermeer mogelijk.

 Op de lange termijn is een eigendomssituatie over het algemeen voordeliger dan een 
huursituatie. Men heeft niet te maken met jaarlijkse huurstijging maar met jaarlijks 
terugkerende, gelijke, annuïtaire kapitaallasten. Hiernaast houdt het vastgoed een 
restwaarde bij verkoop. Omdat de functies wijkaccommodatie en bibliotheek ook in de 
toekomst een belangrijke beleidsdoelstelling van de gemeente blijven, is een langdurige 
exploitatie van de panden realistisch.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
In dit voorstel is een deel van de opbrengsten voorzien door verhuur aan een externe, 
maatschappelijke partij. Zodra het concept van "Huiskamer voor de wijk" is uitgewerkt wordt 
gezocht naar deze partij. Er zijn meerdere partijen geïnteresseerd om hierin te participeren, maar 
er kan op dit moment nog geen partij gecontracteerd worden. Er is dus een "huurrisico" voor de 
verhuur van dit deel. Dit risico is beperkt gezien het tekort aan maatschappelijke ruimte in de wijk 
crabbehof en de getoonde belangstelling diverse partijen. De verwachting is dat binnen 2 jaar in 
ieder geval een huurder is gecontracteerd. Het maximale huurrisico is circa € 29.000,- per jaar. Dit 
risico kan worden opgevangen binnen de gemeentebegroting.
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De beslissing over aankoop van het hierboven beschreven vastgoed hangt samen met en loopt 
voor op de stadsbrede  "visie op ontmoeten". Hier is op dit moment nog geen besluitvorming in de 
gemeenteraad over geweest. Aankoop van beide panden kan echter niet wachten, omdat beide 
panden te koop staan, er ook daadwerkelijk belangstelling is van verschillende partijen en door 
aankoop de gemeente de zekerheid krijgt de ontmoetingsruimte ook op lange termijn in te kunnen 
blijven zetten.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Met de verkopende partijen (Trivire en Bibliotheek aan zet) is overeenstemming bereikt over de 
aankoopprijs, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. Met de bibliotheek zijn verder 
afspraken gemaakt dat zij, binnen de de visie van huiskamer van de wijk, ruimte gaan terughuren 
in het pand. 

Hoe wordt dit betaald?
De overeengekomen koopsommen zijn € 355.000,- (wijkcentrum) en € 675.000,- (bibliotheek). 
Deze koopsommen zijn beoordeeld en marktconform bevonden. 

Om het concept van "Huiskamer in de wijk" mogelijk te maken is een verbouwing en 
samenvoeging van de ruimten voorzien. De verbouwingskosten zijn, op basis van een uitwerking 
op hoofdlijnen, taakstellend geraamd op € 518.000,-.

in de Vastgoednota 2016-2018 is vastgelegd dat de exploitatie van een pand ten minste 
kostenneutraal dient te zijn. Voor de aankoop en verbouwing van de percelen wordt een krediet 
gevraagd van € 1.626.000,-. De jaarlijkse lasten (kapitaallasten, onderhoud, belasting en 
verzekeringen) dienen tenminste gedekt te zijn. Om in het eerste jaar kostendekkend te zijn is een 
jaarlijkse huuropbrengst van € 97.000,- benodigd.

In de huidige gemeente begroting is er dekking voor huur van het wijkcentrum (€ 38.000,-). Met 
de bibliotheek is afgesproken dat zij een deel van hun huidige ruimte gaan terughuren, tegen een 
huurprijs van circa € 30.000,-.

Het resterende bedrag (€ 29.000,- per jaar) zal gedekt worden door verhuur aan een 
maatschappelijke organisatie. Hiervoor hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. De 

benodigde huurprijs is marktconform (circa € 100,- per m2 BVO).

De bovenstaande bedragen betreffen alleen de huurlasten. De exploitatielasten worden gedekt 
door de budgetten van de bibliotheek en het wijkcentrum en komen niet ten laste van de begroting 
van het product vastgoed.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na besluitvorming in de gemeenteraad zullen de koopovereenkomsten worden afgerond en zullen 
beide panden daadwerkelijke worden aangekocht door de gemeente. Beide panden zullen in beheer 
worden genomen door de afdeling Vastgoed van de gemeente. Verder zal er in een werkgroep met 
vertegenwoordiging vanuit gemeente, bibliotheek, wijkcentrum en andere geïnteresseerde 
maatschappelijke partijen, gestart worden met de invulling van de "huiskamer voor de wijk" in 
deze panden. Tenslotte kan de verbouwing worden gerealiseerd en kan het concept van huiskamer 
van de wijk van start.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 december 2020  
inzake Aankopen panden Savornin Lohmanweg 100 en 110;

gelet op artikel 160, lid 1 onder e van de Gemeentewet; artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

geen wensen en/of bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het 
voornemen van het college om tot aankoop over te gaan van de panden, gelegen aan de Savorin 
Lohmanweg 100 en Savorin Lohmanweg 110;

een krediet van € 1.626.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop (€ 1.108.000,-) 
en verbouwing (€ 518.000,-) van de panden Savorin Lohmanweg 100 en 110 en de jaarlijkse 
kosten te dekken uit de huuropbrengsten van deze panden;

de begroting 2021 te wijzigen conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel met nummer 221003. 

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. BWN 221003 - Rubriek 7
2. BWN 221003 - Voorblad Savorin Lohmanweg 100, 110


