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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.

Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen 
stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, 
tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan namens de portefeuillehouders 
Arjan Kraijo en Peter Verheij.

Inleiding
De geplande werkzaamheden aan het Raadhuisplein en omgeving starten later dan gepland. 
Het huurcontract voor de Stelconplaten loopt per 1 maart af. Het college hecht eraan dat de 
Stelconplaten nog wat langer blijven liggen en informeert u met deze memo over de 
genomen beslissing de Stelconplaten te kopen en op een later moment te verkopen. 

Voorbereidingen aanleg Raadhuisplein starten mei 2020
De  werkzaamheden voor de aanleg van het Raadhuisplein en omgeving starten naar verwachting 
tussen half en eind mei. Dat is drie maanden later dan aanvankelijk gepland. De verwachting is dat 
de aanbesteding begin maart aanstaande start en de gunning begin april 2020 bekend is. De 
aannemer kan dan waarschijnlijk halverwege mei starten. De planning is dat half november 2020 
het plein gereed is en, samen met het Huis van de Samenleving, feestelijk kan worden geopend 
voor alle inwoners van Alblasserdam.

Stelconplaten langer in gebruik nemen

Het college vindt het belangrijk dat de overlast rondom de werkzaamheden tot een minimum 
beperkt blijft. Ook wil zij de parkeermogelijkheid tot aanvang van de werkzaamheden beschikbaar 
houden en wil zij de bekende evenementenorganisatoren de mogelijkheid geven het plein te 
betrekken in hun programmering daar waar mogelijk en gewenst. Om deze redenen hecht het 
college eraan de Stelconplaten langer in gebruik te nemen.

Koop en verkoop Stelconplaten

Aan het langer gebruik maken van de Stelconplaten zijn financiële consequenties verbonden. Het 
college heeft de opties huur en koop-verkoop onderzocht en heeft gekozen voor de laatste optie: 
koop-verkoop. Met de huidige eigenaar van de platen is afgesproken dat deze verkocht worden 



aan de gemeente. Het college is voornemens om de Stelconplaten bij aanvang van de 
werkzaamheden aan het Raadhuisplein tijdelijk over te brengen naar het Wipmolenterrein, zodat 
het centrumparkeren tijdens de werkzaamheden voldoende geborgd blijft. Woonkracht10 is 
hiermee akkoord. Na oplevering van de werkzaamheden worden de Stelconplaten verkocht.

De daadwerkelijke kosten van het langer in gebruik nemen van de platen zijn afhankelijk van de 
marktprijs ten tijde van verkoop. De kosten bedragen naar verwachting tussen de € 10.000 en € 
20.000,-. Deze zullen vooralsnog uit de post onvoorzien van het krediet Raadhuisplein worden 
gedekt. Op een later moment leggen wij hierover de exacte verantwoording af. 

Ik vertrouw erop uw raad hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
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