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Onderwerp: Voorlopige vaststelling prestaties ISV-3 

Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts  

Datum: 22 september 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Verschillende malen hebben wij met u gesproken over het programma ISV-3. ISV staat voor 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het doel van ISV is om de kwaliteit van de 

woningvoorraad te verbeteren en een gezonde leefomgeving te bevorderen. Wij krijgen 

€1.166.000 subsidie, verdeeld over een aantal onderdelen. 

 

We hebben tot eind 2015 de tijd om de prestaties te halen. Een groot deel van de prestaties is 

inmiddels al (lang) behaald. Om deze projecten te kunnen afsluiten, is ook de financiële 

afhandeling van belang. Voor ISV-3 bent u het controlerend en toetsend orgaan. U controleert 

de voortgang en u keert aan het einde van de periode de behaalde prestaties goed. Dit is (pas) 

volgend voorjaar. Om de financiële afhandeling toch te kunnen laten plaatsvinden, hebben wij 

een aantal prestaties voorlopig vastgesteld en de subsidies aan de diverse projecten uitbetaald. 

Begin 2016 zullen wij alle prestaties ter definitieve vaststelling aan uw raad voorleggen. 

 

Kern van de boodschap 

Op dit moment loopt de uitvoering van ISV-3 prima en in volle gang. Nagenoeg alle prestaties 

zijn behaald, alleen de bouw van de woningen op Iseldoks en de geluidsanering bestemmings-

plan RBT zijn nog in volle gang. Voor de gerealiseerde projecten zijn de beoogde subsidies als 

volgt verdeeld: 

 
Onder-

deel 

Subsidie Afgesproken prestatie Voortgang peildatum eind 2014 

Fysiek € 150.000 Realiseren supermarkt 

 

Gerealiseerd (Aldi in Gaanderen) 

€ 150.000 Verbeteren 4000 m2 openbare ruimte Gerealiseerd (Gaanderen en Overstegen) 

€ 350.000 Realiseren 45 (zorg)woningen 

 

Loopt (Iseldoks) 

€ 100.000 Geluidsanering industrielawaai, max. 

100 woningen 

Gerealiseerd (rondom 

Verheulsweide/Hamburgerbroek) 

Bodem € 246.000 20.000 bodemprestatie-eenheden Gerealiseerd (diverse plaatsen) 

Geluid € 170.000 Saneren A-lijst (max. 14 woningen) 

Geluidsanering bestemmingsplan RBT 

A-lijst gerealiseerd. Geluidsanering 

bestemmingsplan RBT loopt. 

TOTAAL € 1.166.000   

 

Verdere toelichting (bevoegdheid, informatieplicht etc.) 

Zoals gezegd, zullen wij de definitieve vaststelling van de prestaties begin 2016 ter 

besluitvorming aan u voorleggen. 


