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Beantwoording schriftelijke vragen fracties HMV en D66 over
Gemeenschapshuis De Pol

Aanleiding:
De raadsfracties van de HMV en D66 hebben schriftelijk de volgende vragen gesteld over de situatie
rondom het Gemeenschapshuis De Pol (evenementencentrum De Hofnar):
a. Kan het college nagaan of er in 2011 bij de privatisering van het Gemeenschapshuis
voldoende rekening is gehouden met het “gebrek” van een asbesthoudende dakbedekking,
hetgeen nu het plaatsen van zonnepanelen in de weg staat? Is er destijds bijvoorbeeld een
volledige asbestinventarisatie gedaan?
b. In het geval het dak niet bij de asbestinventarisatie is meegenomen, is het college in dat geval
van mening dat de kosten van verwijderen van asbesthoudende dakbedekking –gelet op
bovengenoemde feiten en omstandigheden- niet volledig ten laste van het stichtingsbestuur
dienen te komen?
c. Is het college bereid mee te werken met onze gemeenschapshuizen en een positieve
grondhouding ten aanzien van een aanvraag van de stichting voor een gemeenschappelijke
bijdrage voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op gemeenschapshuis ‘De
Pol’ in te nemen?
Met deze raadsmededeling gaan wij in op deze vragen en de inleidende argumentatie (zie bijlage) van
de genoemde fracties hiervoor.

Inhoud Mededeling:
In de inleiding naar de vraagstelling en de vraagstelling zelf wordt door de betreffende raadsfracties
een situatie gesuggereerd dat de gemeente ten tijde van de ‘privatisering’ van “De Pol” in 2010/2011
eigenaar zou zijn geweest van het gemeenschapshuis en zodoende ook verantwoordelijk was voor
exploitatie en onderhoud. Geïmpliceerd wordt dat er in het kader van een privatisering sprake is
geweest van eigendomsoverdracht, waarbij de aanwezigheid van een asbesthoudend dak mogelijk,
eventueel vanwege het ontbreken van een volledige asbestinventarisatie, als ‘gebrek’ valt aan te
merken.
Allereerst willen wij opmerken dat het gemeenschapshuis De Pol vanaf zijn oprichting altijd eigendom
is geweest van de Stichting Gemeenschapshuis Aalten. Als eigenaar is deze stichting dan ook vanaf
het begin zelfstandig verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud van het gebouw (en dus ook voor
een eventuele asbestinventarisatie). De gemeente is nooit eigenaar geweest van het pand en heeft
alleen vanuit een oorspronkelijke subsidierelatie financieel meegewerkt aan de oprichting en
exploitatie van het gemeenschapshuis. Van een eigendomsoverdracht en een daarbij eventueel
aanwezig gebleken gebrek is dus nooit sprake geweest. Om die reden zien wij dus ook geen
aanleiding om als gemeente bij te dragen in de onderhoudskosten voor het vervangen van de asbest
dakbedekking. Een wederzijds ondertekend document, waarin de gemeente aangeeft per 2011 ‘niet
meer verantwoordelijk te zijn voor de exploitatie en het reguliere onderhoud van het pand’, kennen wij
niet.
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Met bovenstaande constatering zijn feitelijk de drie bovenomschreven vragen beantwoord. Aanvullend
willen wij nog het volgende benoemen.
Wat houdt de genoemde ‘privatisering’ feitelijk dan wel in:
Tot en met 2010 was de Stichting Gemeenschapshuis Aalten zelfstandig (als stichting zonder
winstgevend oogpunt) verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer van “De Pol”. Naast de plannen
rondom een omvangrijke renovatie en uitbreiding van “De Pol” heeft de Stichting Gemeenschapshuis
Aalten in 2010 een ondernemingsplan voorgelegd, waarin eigendom en beheer van het
gemeenschapshuis werd gescheiden en het beheer/de exploitatie via verpachting in handen werd
gelegd van een (meer commercieel opererende) Exploitatie BV.
Om dit, mede vanuit paracommerciële overwegingen, mogelijk te maken moesten daarmee
vanzelfsprekend alle financiële banden tussen gemeente en Stichting Gemeenschapshuis Aalten
worden beëindigd. Om die reden is door de gemeenteraad besloten:
a. de gemeentelijke geldlening, verstrekt ten tijde van de oprichting van “De Pol”, kwijt te
schelden, onder de voorwaarde dat de stichting voor deze vrijvallende lening een nieuwe
hypotheek afsluit ter dekking van de uitvoeringskosten van het renovatie- en uitbreidingsplan;
b. ten finale nog een eenmalige investeringssubsidie ten behoeve van achterstallig onderhoud
beschikbaar te stellen.
Van gemeentewege is verder vervolgens nog medewerking verleend aan de beoogde nieuwe
beheerconstructie door het vigerende bestemminsplan te wijzigen, waarmee aan de nieuwe
Exploitatie BV “De Pol” een volledige horecavergunning kon worden afgegeven.
Verdere opmerkingen over de asbesthoudende dakbedekking:
Ten eerste vinden wij het belangrijk te vermelden dat de Stichting Gemeenschapshuis Aalten, naar
ons inzicht, oorspronkelijk al in 2010 in het investeringsplan (en bijbehorende financiële dekkingsplan)
voor de renovatie en de uitbreiding van het gemeenschapshuis vervanging van de leien dakbedekking
had opgenomen. In de berekening van de finale gemeentelijke financiële medewerking is hiermee
destijds ook rekening gehouden. Het feit dat er nu opnieuw een aanvraag gedaan is voor een bijdrage
in de vervanging van de leien dakbedekking, impliceert feitelijk dat de stichting het investeringsplan
destijds slechts ten dele heeft gerealiseerd. Zelf geeft men aan dat dit komt omdat men de bank
uiteindelijk niet bereid heeft gevonden een krediet beschikbaar te stellen op basis van een afgesloten
nieuwe geldleningsovereenkomst. Daardoor konden niet alle geplande werkzaamheden worden
uitgevoerd.
Ten tweede is het volgens ons niet zo dat vervanging van de dakbedekking op zich noodzakelijk is
voor het plaatsen van zonnepanelen (waaraan overigens op basis van de specifieke gemeentelijke
(en provinciale) regeling(en) medefinanciering is toegekend). De noodzaak lag hem in het feit dat er
een wettelijk verbod leek te komen op asbesthoudende dakbedekking met ingang van 2025. Dit
wetsvoorstel is zeer recent door de Eerste Kamer verworpen, waardoor er (althans voorlopig) geen
sprake meer is van een dergelijk verbod. In onze gesprekken met het stichtingsbestuur heeft zij
aangegeven dat de leien dakbedekking nog langere tijd meekan, waardoor er dus in principe ook
geen directe acute noodzaak meer bestaat tot het plegen van de betreffende vervangingsinvestering.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
a. Document 22-2019 Schriftelijke vragen fracties HMV en D66 over Gemeenschapshuis De Pol.
b. Afschrift van het raadsvoorstel- en besluit tot gemeentelijke financiële medewerking aan de
plannen van de Stichting Gemeenschapshuis Aalten tot renovatie en uitbreiding van het
activiteitencentrum “De Pol” d.d. 15 februari 2011.
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22-2019 Schriftelijke vragen fracties HMV en D66 over Gemeenschapshuis De Pol.
Aan het college van B&W van de gemeente Aalten, (tkn Raad)
Geacht college,
De HMV-fractie wil graag samen met de fractie van D66 onderstaande vragen stellen.
Stichting Gemeenschapshuizen is eigenaar van het Gemeenschapshuis De Pol te Aalten, welke
in 2011 is geprivatiseerd. Bij deze privatisering is in een wederzijds ondertekend document
aangegeven dat de gemeente sinds die datum niet meer verantwoordelijk is voor de exploitatie
en het reguliere onderhoud van het pand. Sindsdien zijn er geen financiële verbindingen meer
geweest. Echter, wat gebleven is, is de functie van Gemeenschapshuis met tal van activiteiten
t.b.v. de Aaltense gemeenschap.
Om deze functie en de exploitatie ook in de toekomst zelfstandig te kunnen dragen heeft het
bestuur van de Stichting gezocht naar duurzame inkomsten in de vorm van zonnepanelen op de
daken. Om dit te kunnen realiseren – zo is de fracties van HMV en D66 gebleken – moet de
asbesthoudende dakbedekking op het pand De Pol worden verwijderd. Dit wordt tevens
wettelijk vereist; vóór 2025.
Actuele redenen voor het Stichtingsbestuur om graag deze twee zaken te willen combineren.
De fracties willen graag helderheid, dat - hoewel ten tijde van de overdracht dit wellicht niet zo
actueel was - of er mogelijk sprake is geweest van een omissie bij de overdracht.
De fracties stellen daarom de volgende vragen:
a. Kan het college nagaan of er in 2011 bij de privatisering van het Gemeenschapshuis
voldoende rekening is gehouden met het “gebrek” van een asbesthoudende dakbedekking,
hetgeen nu het plaatsen van zonnepanelen in de weg staat? Is er destijds bijvoorbeeld een
volledige asbestinventarisatie gedaan?
b. In het geval het dak niet bij de asbestinventarisatie is meegenomen, is het college in dat
geval van mening dat de kosten van verwijderen van asbesthoudende
dakbedekking - gelet op bovengenoemde feiten en omstandigheden - niet volledig ten laste van
het stichtingsbestuur dienen te komen?

c. Is het college bereid mee te denken met onze gemeenschapshuizen en een positieve
grondhouding ten aanzien van een aanvraag van de stichting voor een gemeentelijke bijdrage
voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking op gemeenschapshuis ‘De Pol’ in te
nemen?

De beantwoording zien wij graag middels een raadsmededeling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
H.J. Meerdink
fv HMV-fractie

A. van der Graaff
fv. D66 fractie

