
Verslag bijeenkomst Volkstuintjes, woensdag 5 april 2016 
 
Aanleiding bijeenkomst: 
De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat de volkstuintjes in de toekomst kostendekkend 
moeten zijn. 
Doel van deze bijeenkomst: 
Met elkaar in gesprek gaan om de mogelijkheden te bekijken hoe we gezamenlijk (gemeente en 
tuinders) deze opdracht van de gemeenteraad kunnen uitvoeren en toch ook een zo laag mogelijk 
tarief voor huur realiseren. 
 
Tijdspad 
Het voorstel is de komende twee à drie maanden te werken aan een voorstel. Dit in juni te bespreken 
met de tuinders en dit vervolgens voor te leggen aan B&W en de gemeenteraad.  
De gemeente is in gesprek met de contactgroep van het tuinencomplex. Tuinders die mee willen 
denken zijn van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij de contactgroep. Hun contactgegevens 
staan op www.volkstuinen-ijsselstein.nl en op het informatiebord bij de ingang van het complex. 
 
Kosten versus inkomsten 
De kosten van de gemeente bestaan uit beheer & onderhoud en administratiekosten. De inkomsten 
aan huuropbrengst is op jaarbasis € 4.000,--. Momenteel is er voor de gemeente een tekort van  
€ 10.000,-- tot  € 12.000,--.  
De gemeente zegt in de vergadering toe een meer gespecificeerd overzicht van de kosten inzichtelijk 
te maken. 
 
Opties 
1 januari 2017 geldt als streefdatum voor de nieuwe situatie. Dan moet er ook een nieuw reglement 
zijn. Onderdeel van dit reglement zou een financiële overgangssituatie kunnen zijn. 
 
Er zijn drie opties mogelijk: 
1. De situatie blijft ongewijzigd en de gemeente blijft eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor 

beheer en onderhoud. 
2. De tuinders richten een vereniging op. 
3. Een gedeelde optie waar de gemeente eigenaar blijft en beheer en onderhoud bij een nog op te 

richten vereniging komt. 
 
Optie 1: deze optie houdt in dat de gemeente een markconforme prijs moet gaan berekenen. Uit 
onderzoek blijkt deze nu gemiddeld is € 2,50 per m2. De tuinders betalen nu € 0,34 per m2. De 
gemeente maakt een nieuw reglement. 
 
Voor dat nagedacht wordt over de opties 2 en 3 wordt afgesproken dat de gemeente het achterstallig 
onderhoud (parkeerplaats, hoofd- en zijpaden en kranen) op het complex herstelt. Dit volgens de 
normen van het beeldkwaliteitsplan niveau C dat door de gemeenteraad is vastgesteld. 
 
Optie 2: is de goedkoopste optie voor de tuinders. De gemeente stuurt één keer per jaar een factuur 
voor de huur en de vereniging regelt beheer & onderhoud en bepaalt het huurtarief. 
Ook stelt de vereniging een nieuw reglement op.  
Geconstateerd is dat handhaving de laatste jaren nauwelijks gebeurd is, maar dat ook de tuinders de 
hand in eigen boezem moeten steken omdat zij zich niet aan de richtlijnen hebben gehouden. De 
vergadering stelt dat de richtlijnen zo verouderd zijn dat deze wel bijgesteld moeten worden. 
 
De gemeente is bereid te adviseren in de juridische aspecten voor het oprichten van een vereniging. 
Ook is zij bereid te kijken naar een kostendeling hierin om een opstart van een vereniging mogelijk te 
maken. 
 
De vergadering vraagt of er mogelijkheden zijn voor het aanvragen van subsidie voor de 
tuindersvereniging. Antwoord: Iedere vereniging kan subsidie aanvragen. De gemeente beoordeelt de 
aanvraag aan de hand van vooraf op gestelde richtlijnen die voor alle verenigingen gelden. De 
gemeente stuurt deze voorwaarden aan de contactgroep op.  
 
Optie 3: moet nader bestudeerd worden. 

http://www.volkstuinen-ijsselstein.nl/


 
Wat verder ter tafel kwam: 
De tuintjes hebben nu een behoorlijk groot oppervlakte van gemiddeld 200m2. Om wachtlijst weg te 
werken en kosten te verlagen kan een voorstel zijn om de tuintjes op te delen in een grootte van 100 
m2. 
Een ander voorstel is de kweektuin op te heffen en deze grond bij het complex te betrekken. Voorlopig 
is dit niet aan de orde. Eerst kijken of we door het opsplitsen en het verhogen van het tarief of we de 
wachtlijst kunnen wegwerken. 
 
Klachten van overlast: de gemeente vraagt klachten te melden via de contactgroep. Dit kan via de 
website of via de brievenbus op het tuintje nr. 5. 
 
De tuinders missen de mensen van Reinaerde bij de kweektuin. Er is iemand aanwezig van Reinaerde 
en Pulse: zij bekijken of het mogelijk is of deze groep weer terug komt. 
 
De contactgroep heeft geen rechtsverantwoordelijkheid en neemt geen besluiten. Zij roepen 
aanwezigen op zich aan te sluiten, zodat de tuinders beter met elkaar in contact staan. De lijst van 
aanwezigen van deze avond wordt ook aan de contactgroep verstrekt. De gemeente communiceert 
met de contactgroep. De contactgroep doet ook mededelingen op het bord bij de ingang voor de 
mensen die niet over internet beschikken. 


