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1. Inleiding 

 

1.1 Inleiding  

De gemeente Hoogeveen bezit een aanzienlijke portefeuille aan vastgoed. Het vastgoed hebben we 

niet zonder reden. Het is één van de instrumenten om onze maatschappelijke doelen te realiseren en 

te sturen in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling. Daarmee is direct de waarde van het 

vastgoed aangegeven. In onze ambities staat dat we een aantrekkelijk gemeente willen zijn met een 

belangrijke regionale betekenis. Bij een aantrekkelijke gemeente hoort een goed aanbod om in te 

wonen, te leven en te werken. Met het vastgoed dat we als gemeente bezitten kunnen we dus in 

belangrijke mate invulling geven aan de hierboven genoemde ambitie.  

 

Om nog beter sturing te kunnen geven aan het vastgoed bestaat er al langer behoefte om alle 

deelonderwerpen rondom het vastgoed samen te brengen in één nota vastgoedbeleid. Op deze 

manier zijn alle kaders rondom het vastgoed overzichtelijk in beeld. Door deze samenvoeging ontstaat 

ook een integraler beeld en is goed aan te geven hoe de diverse deelterreinen met elkaar in 

verbinding staan. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van gebiedsontwikkelingen of het afstoten van 

vastgoed. Het vastgoedbeleid geeft daarbij inzicht in het afwegingskader, proces en procedures. Het 

nut en de noodzaak van het hebben van een vastgoedbeleid is ook bevestigd in het 

rekenkameronderzoek naar vastgoedtransacties (2015).  

 

1.2 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2 starten we met de kernvraag waarom we als gemeente vastgoed in ons bezit hebben 

en wat we ermee willen bereiken. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 hoe we de taken en 

verantwoordelijkheden hebben georganiseerd. We kijken daarbij zowel intern in onze organisatie als 

extern en benoemen daarbij wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van onze partners. Vanaf 

hoofdstuk 4 kijken we meer naar onze inhoudelijke kaders en uitgangspunten. We starten met 

aankoop, herontwikkeling en afstoten. In hoofdstuk 5 gaan we verder met het exploitatiebeleid. In 

hoofdstuk 6 pakken we het verhuurbeleid op, in hoofdstuk 7 het huurprijsbeleid, hoofdstuk 8 het 

onderhoud, duurzaamheid behandelen we in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10 de beheersing van de 

risico’s. In hoofdstuk 11 sluiten we af door de balans op te maken over waar we nu staan en welke 

uitdagingen er liggen voor de toekomst.  

 

1.3 Bestaand beleid  

Het vastgoed is op hoofdlijnen onder te verdelen in 5 categorieën: 

1. Vastgoed in de openbare ruimte 

2. Maatschappelijk vastgoed 

3. Vastgoed ten behoeve van de gemeentelijke dienst 

4. Commercieel/strategisch vastgoed 

5. Overig vastgoed 

 

In hoofdstuk 2 worden deze verschillende categorieën van het vastgoed nader toegelicht. Dit met 

uitzondering van het vastgoed behorend tot de openbare ruimte. Dit zijn vastgoedobjecten zoals 

wegen, fietspaden, openbare verlichting, parkeerterreinen, rioolstelsel, bruggen, kunstobjecten e.d. 

Het beleid van het vastgoed van het publieke domein is in diverse andere nota’s vastgelegd. Deze 

kadernota vastgoed gaat hoofdzakelijk over het vastgoed in gebouwen.  
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In relatie tot het vastgoed hebben we al diverse kaders en uitgangspunten vastgelegd. Het betreft 

hier o.a. de volgende documenten:  

• Fysieke structuurvisie 2.0 

• Nota grondbeleid & grondprijzenbeleid 

• Integraal Accommodatiebeleid 

• Woonvisie 

• Financieel kader 

 

In deze kadernota vastgoed worden niet al deze kaders opnieuw opgeschreven en herijkt. Deze 

onderdelen hebben een eigen cyclus en programma waarmee er uitvoering wordt gegeven aan dit 

beleid en waarin ook bepaald wordt wanneer dit beleid wordt geactualiseerd. De kadernota vastgoed 

sluit juist aan bij de bovengenoemde bestaande kaders. 

 

Totstandkoming nota 

Deze kadernota is tot stand gekomen door de inbreng van diverse personen, afdelingen, programma’s 

en overige stakeholders. Hierbij in het bijzonder de afdelingen van het ingenieursbureau en 

grondzaken. Daarnaast is er met de raadscommissie “voorbereiding behandeling jaarrekening” op 

diverse momenten overleg gevoerd over de opzet en inhoud van deze nota.   
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2. Doelstelling gemeentelijk vastgoed  

 

2.1 Waarom gemeentelijk vastgoed? 

Vastgoed is een belangrijk instrument om bij te dragen in de realisatie van maatschappelijke 

doelstellingen en om te sturen in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. 

Daarom heeft de gemeente Hoogeveen eigen vastgoed in het bezit of ontwikkelt het vastgoed.  

Anders gezegd zien we vastgoed als een aanvullend instrument op de overige middelen en 

instrumenten die worden gebruikt om onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van veiligheid, 

economie, vervoer, welzijn, sport, ruimtelijke ordening, onderwijs en cultuur te realiseren. Het bezit 

van vastgoed is dan ook geen doel op zich. 

 

Gemeentelijk vastgoed is een belangrijk instrument, omdat het de regionale positie van Hoogeveen, 

als aantrekkelijke gemeente, mede heeft bepaald en mogelijk heeft gemaakt. Een aantrekkelijke 

gemeente met onder andere regionale voorzieningen ten aanzien van onderwijs, sport, cultuur, 

ontmoetingsplekken en stadscentrum. Voorbeelden hiervan zijn het Bentinckspark, diverse MFC’s, 

scholen etc.  

 

Binnen het gemeentelijk vastgoed speelt duurzaamheid een bijzondere rol. Daarmee hebben we ook 

uitgelezen mogelijkheden om onze duurzaamheidsambities te realiseren. Door ons eigen vastgoed te 

verduurzamen dragen we bij aan de CO2-reductie, kunnen we de exploitatie optimaliseren en geven 

we het goede voorbeeld.  

 

Tot slot is vastgoed een belangrijk instrument voor de gemeente omdat er altijd ontwikkelingen zijn 

die marktpartijen niet oppakken vanwege te weinig rendement of simpelweg omdat het een 

overheidstaak is. 

 

2.2 Samenstelling vastgoedportefeuille gemeente Hoogeveen 

De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat op dit moment uit 122 gebouwen die volledig in 

eigendom zijn van de gemeente. Deze gebouwen variëren van onderkomens op begraafplaatsen tot 

het gemeentelijk kantoor. Daarnaast beschikt de gemeente over 33 schoolgebouwen waarop het 

economisch claimrecht
1
 van toepassing is. Als laatste is er op 6 gebouwen een appartementsrecht

2
 

gevestigd, dit betreft bij buitensportverenigingen.  

 

De vastgoedportefeuille is onder te verdelen in de deelportefeuilles zoals weergegeven in tabel 1.  

 

 

  

                                                                 
1
  Het claimrecht houdt in dat schoolbesturen juridisch eigenaar zijn van een schoolgebouw. Maar zodra een schoolgebouw 

geen onderwijsbestemming meer heeft, deze terugvalt aan de gemeente. 
2
   Het appartementsrecht betekent dat de gemeente een gedeelte van een gebouw in eigendom heeft en het overige deel van 

hetzelfde gebouw bij één of meerdere andere partijen berust. 
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Tabel 1:  Vastgoedportefeuille Hoogeveen  

Categorie Kenmerk Voorbeeld 

Maatschappelijk vastgoed 

Vastgoed ten behoeve van 

beleidsdoelstellingen; 

 

De huurder krijgt de huur en 

eventueel gebouw gebonden 

kosten vaak tegen een niet 

kostendekkende huur (indirecte 

subsidie); vaak incourant vastgoed 

 

Buurthuizen, onderwijshuisvesting, 

peuterspeelzalen, sporthallen, 

gymzalen, sportkantines, zwembad 

etc.  

Gemeentelijke dienst 

Vastgoed voor eigen gebruik; 

Werkelijke kosten afgedekt in 

begroting. 

Raadhuis, Compagnieshuis, 

Werkplein, onderkomens 

gebiedsploegen etc.  

Strategisch / tijdelijk vastgoed 

Aankopen om ruimtelijke (her) 

ontwikkeling mogelijk te maken 

Vastgoed met het oog op toekomstige 

ontwikkelingen. Vastgoed wordt vaak 

tijdelijk gebruikt/beheert in 

afwachting van herontwikkeling. 

 

Bijvoorbeeld winkelpanden 

herontwikkeling Stadscentrum, 

woningen.  

Overig 

In het dagelijks gebruik vaak gezien 

als commercieel vastgoed. 

Het vastgoed diende ooit een 

gemeentelijke beleidsdoelstelling. 

Exploitatie geschiedt volgens 

vermogensbeheer.  

Markt(conforme) huren. 

Redelijk courant vastgoed 

 

Woningen, garageboxen, 

parkeergarage en overig zoals het 

pand van de ANWB.  

 

De vastgoedportefeuilles zijn zeer uiteenlopend en hebben daardoor ook allemaal een andere cyclus. 

Het maatschappelijk vastgoed behoort daarbij tot meerdere begrotingsprogramma’s. Deze 

programma’s zijn dan ook primair verantwoordelijk voor dit vastgoed.  
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3. Organisatie gemeentelijk vastgoed  

 

De rol en verantwoordelijkheden in het gemeentelijk vastgoed zijn in de gemeentelijke organisatie 

binnen diverse afdelingen georganiseerd. Het strategisch beleidscentrum (hierna SBC) signaleert 

maatschappelijke ontwikkelingen, opgaven en wensen vanuit samenleving en formuleert hier beleid 

op. De afdelingen ingenieursbureau en grondzaken van de eenheid Realisatie zijn vervolgens 

verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid, formuleert hiervoor de concrete opdrachten naar 

de afdeling beheer en maakt hiervoor afspraken met gebruikers en huurders.  

 

 

 

 

3.1 SBC: Beleid 

Het SBC is voor het vastgoed verantwoordelijk voor het opstellen en ontwikkelen van het beleid. Dit 

geldt voor diverse beleidsonderdelen zoals onderwijshuisvesting, sport, wijk, buurt en dorpshuizen, 

cultuur, ruimtelijke ordening, economie etc. Leidend voor de ontwikkeling van het beleid zijn de 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De doelstellingen en speerpunten 

ten aanzien van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen zijn in de gemeentebegroting 

vastgelegd in programmadoelstellingen en daar dient het beleid op aan te sluiten. Naast de 

beleidsontwikkeling treedt het SBC op als opdrachtgever en worden subsidies verstrekt.  

 

Het SBC formuleert de ruimtelijke vraag. Om de ruimtelijke vraag te kunnen bepalen wordt er overleg 

gevoerd met gebruikers en stakeholders en worden er prognoses opgesteld etc. De ruimtelijke vraag 

wordt vervolgens vertaald in bijvoorbeeld een programma of een nieuw te realiseren voorziening. Bij 

het uitwerken van een voorstel moeten de financiële consequenties, zowel in exploitatie als 

investeringen, inzichtelijk zijn en moet er een dekkingsvoorstel worden gedaan.  

 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt vervolgens bij de eenheid Realisatie. De eenheid SBC 

en de afdelingen van de eenheid Realisatie stemmen vanaf de initiatieffase de ontwikkelingen en 

uitgangspunten met elkaar af.  

 

3.2 Eenheid Realisatie  

De gemeente Hoogeveen heeft geen apart vastgoedbedrijf waarbinnen het eigenaarschap van het 

vastgoed is belegd. De diverse uitvoeringstaken van het vastgoed zijn onderverdeeld binnen de 

Gebruiker

Realisatie 

"Vastgoed"
Kaders, 

opdrachtenBeleid
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eenheid Realisatie. Binnen deze eenheid zijn hoofdzakelijk de afdelingen grondzaken en het 

ingenieursbureau verantwoordelijk voor de uitvoering van de vastgoedtaken. De volgende 

uitvoeringstaken zijn te onderscheiden binnen de eenheid Realisatie: 

 

Portefeuillemanagement 

Het tijdig (laten) opstellen van contracten, contractbewaking, inhoud afstemmen op 

beleidsprogramma’s en de coördinatie van de uitvoering van administratief beheer, technisch beheer 

en advisering. 

 

Administratief beheer 

Het vervaardigen van huurprijsberekeningen, contractbeheer etc. 

 

Technisch beheer 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie, uitvoering en advisering ten aanzien van meerjaren 

beheer- en onderhoudsprogramma’s en technische objectkennis 

 

Advisering. 

Opstellen van inhoudelijke adviezen ten aanzien van allerhande vastgoedvraagstukken en 

vastgoedbeleid; het leveren van adviezen over o.a. huisvestingsvragen zodat het gemeentelijke 

vastgoed en de publieke middelen in de toekomst efficiënt kunnen worden ingezet, passend bij de 

beleidsprogramma’s. 

 

3.3 Huurder/gebruiker 

Met huurders van gemeentelijk vastgoed worden privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten. 

Hiervoor worden standaard huurmodellen gehanteerd van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).  

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar uniformiteit in de verhuur van het vastgoed maar waar nodig 

en mogelijk worden uitzonderingen vastgelegd in de overeenkomst. De verschillende taken en 

verantwoordelijkheden tussen verhuurder en huurder worden met behulp van een 

demarcatieoverzicht opgenomen in de overeenkomst. 

 

In sommige situaties kan het voorkomen dat een huurder door middel van een subsidie 

ondersteuning krijgt voor diens activiteiten. Zoals het geval is bij de wijk-, buurt en dorpshuizen. De 

subsidie wordt verstrekt door de betreffende beleidsdienst van het SBC.  

 

3.4 Partners 

Het is geen automatisme dat de gemeente eigenaar of ontwikkelaar is van maatschappelijke 

vastgoedobjecten. De kerntaak van de gemeente is te voorzien in een wettelijke zorgplicht of het 

behalen van een gewenst maatschappelijk effect. In de praktijk zijn meerdere partijen die daar een rol 

in kunnen vervullen. Bijvoorbeeld stichtingen (MFC’s Tiendeveen, Nieuwlande), schoolbesturen 

(bijvoorbeeld voortgezet onderwijs), maar ook in de sectoren zoals sport, cultuur, ruimtelijke 

ordening etc. ontstaan steeds meer andere initiatieven. Afhankelijk van de situatie vervult de 

gemeente een rol als eigenaar of bijvoorbeeld juist als huurder. Bij nieuwe ontwikkelingen zal altijd 

met partners gekeken worden wie welke rol kan en wil vervullen. Hierbij spelen onder andere 

aspecten als medegebruik, financiering en maatschappelijk effect een rol. 

 

3.5 Onderwijshuisvesting 

Een speciaal onderdeel binnen het vastgoed is de huisvesting van het onderwijs. Binnen de 

huisvesting van het onderwijs is het onderscheid te maken in het primair onderwijs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
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Met uitzondering van het voortgezet onderwijs zijn de uitgangspunten voor de onderwijshuisvesting 

vastgelegd en geregeld via de ”Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Hoogeveen”. In 

Hoogeveen is de gemeentelijke zorgplicht in de huisvesting van het voortgezet onderwijs 

overgedragen aan de schoolbesturen. In het kader van deze doordecentralisatie in het voortgezet zijn 

de afspraken vastgelegd in een aparte overeenkomst. 

  

Voor de overige scholen heeft de gemeente de zorgplicht voor het beschikbaar stellen van adequate 

huisvesting. Dit kan door het realiseren van permanente gebouwen, maar ook door middel van het 

beschikbaar stellen van tijdelijke huisvesting of huren van ruimten (bijvoorbeeld schoolwoningen 

Erflanden). 

 

Schoolbesturen in Hoogeveen zijn doorgaans juridisch eigenaar van de permanente schoolgebouwen. 

De gemeente heeft hierbij het zogenaamde economisch claimrecht. Dit houdt in dat elk 

schoolgebouw, zodra deze permanent geen onderwijsbestemming meer heeft, terugvalt aan de 

gemeente. 

 

3.6 Taken & bevoegdheden  

In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de rol van de gemeenteraad en het college. Het 

betreft onder andere het politieke eigenaarschap van het maatschappelijk vastgoed.  

 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad stelt de verschillende kaders vast, zoals deze kadernota, het Integraal 

Accommodatiebeleid, de fysieke structuurvisie, de nota grondbeleid etc. Daarnaast stelt de 

gemeenteraad de benodigde budgetten beschikbaar die vastgelegd zijn in de programmabegroting. In 

de jaarrekening wordt jaarlijks in de paragraaf “onderhoud & kapitaalgoederen” verantwoording 

afgelegd over het vastgoedbeleid.  

 

College 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgoedbeleid binnen de kaders die door 

de gemeenteraad zijn vastgesteld. Om invulling te kunnen geven aan deze uitvoering zorgt het college 

onder andere voor meerjarenonderhoudsplanningen, een Integraal Huisvestingsplan, de nota 

grondprijzen  en worden er voorstellen gedaan voor investeringen.  

 

Programmasturing 

De verantwoordelijkheid voor het gemeentelijk vastgoed is op twee manieren georganiseerd. Het 

vastgoed wat direct gekoppeld is aan de gemeentelijke doelstellingen is onder gebracht in de 

verantwoordelijke programma’s. Het betreft hier hoofdzakelijk de portefeuille van het 

maatschappelijk vastgoed met onder andere de huisvesting van sport, buurthuizen, onderwijs, cultuur 

etc. Het desbetreffende programma is dan ook primair verantwoordelijk voor het sturen op aanbod 

versus behoefte, beheer, onderhoud etc.  

 

Naast de diverse programma’s bestaat er ook het strategisch overleg (SO) grondzaken. Het SO staat 

onder leiding van één verantwoordelijk bestuurder en daarnaast zijn diverse adviseurs betrokken. Het 

strategisch overleg bewaakt vooral de ontwikkelingen ten aanzien van eigendom, beheer, onderhoud 

en resultaten van het gemeentelijk vastgoed. De belangrijkste taken zijn: behartigen van de 

eigenaarsrol van gemeentelijk vastgoed, contractbeheer van de gebouwen, voeren van exploitatie- en 

beheerbeleid, zorgen voor onderhoud en instandhouding, integraal in kaart brengen van vraag en 

aanbod en het formuleren van vastgoed- en portefeuillebeleid.  
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In het onderstaande schema staan de verschillende taken en bevoegdheden weergegeven: 

 

Orgaan Taak Instrument 

Gemeenteraad Kaders stellen 
Kadernota vastgoedbeleid, IAB, fysieke structuurvisie, nota 

grondbeleid 

College van B&W Uitvoeren 
Gebouw beheerplannen (o.a. MJOP’s), Integraal Huisvestingsplan, 

aankopen, sluiten overeenkomsten, nota grondprijzen etc. 

Gemeenteraad Toetsen 
Paragraaf onderhoud & kapitaalgoederen jaarrekening, 

programmabegroting  
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4. Aankoop, herontwikkeling en afstoten  

 

Het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen is van cruciaal belang voor het vastgoed. Er zijn diverse 

aspecten die aanleiding kunnen geven om vastgoed aan te kopen, te herontwikkelen of af te stoten. 

De meest voorkomende aspecten zijn economische, maatschappelijke ontwikkelingen of 

organisatorische veranderingen.  

 

4.1 Uitgangspunten nieuwe huisvestingsvraagstukken  

Wanneer een nieuw vraagstuk ontstaat voor de huisvesting van bepaalde activiteiten of 

voorzieningen dan hanteren we daarvoor een aantal uitgangspunten. In de fysieke structuurvisie 2.0 

hebben we onder andere gekozen voor de principes om zoveel mogelijk gebruik te maken van 

bestaande huisvesting en waar mogelijk het clusteren en delen van voorzieningen. Voor het invullen 

van de ruimtebehoefte bestaan de volgende mogelijkheden: 

1. De beschikbaarheid van bestaande ruimte in gemeentelijke huisvesting; 

2. Het huren of kopen van bestaande huisvesting; 

3. Het bouwen van huisvesting. 

 

We hanteren hierbij het volgende afwegingskader: 

• Toetsing aan gemeentelijke doelstellingen; 

• Beoordelen of er geschikte ruimte beschikbaar is in bestaande panden; 

• Is geen bestaande ruimte geschikt en/of voorradig dan wordt een opdracht tot huur, bouw of 

koop uitgezet. 

 

De keuze voor huur, koop of nieuwbouw wordt gebaseerd op bedrijfseconomische gronden. Hierbij 

geldt als uitgangspunt dat we geen langdurige huur- en/of exploitatieovereenkomsten sluiten voor 

het gebruik van vastgoed van derden.  

 

4.2 Criteria voor aankoop of bouw van panden 

De afdelingen grondzaken en ingenieursbureau van de eenheid Realisatie zijn verantwoordelijk voor 

respectievelijk het aankopen en bouwen van vastgoed. Het initiatief voor aankopen of bouwen van 

vastgoed ontstaat vanuit een opdracht via de eenheid SBC. De aanleiding ontstaat vanuit 

beleidsmatige noodzaak of behoefte, bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. In andere gevallen ontstaat 

de vraag vanuit een gewenste ruimtelijke ontwikkeling en vloeit de opdracht tot aankoop of bouw 

voort uit een project. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen of initiatieven waarbij geen directe noodzaak of zorgplicht is vanuit het 

gemeentelijke beleid geldt dat in principe wordt gekeken of er particuliere initiatieven c.q. 

markpartijen zijn die invulling willen geven aan de behoefte. Als deze partijen geen invulling kunnen 

óf willen geven aan deze ontwikkeling en de ontwikkeling past wel binnen de gemeentelijke 

doelstellingen, dan wordt overwogen of de gemeente zelf of samen met een marktpartij de 

ontwikkeling op zich zal nemen. We stellen ons daarbij wel eerst de volgende vragen: 

• Waarom doen we het, oftewel welk maatschappelijk doel wordt beoogd te bereiken? 

• Waarom doen wij het, oftewel betreft het wel een activiteit voor de overheid/collectieve sector 

of kan van anderen iets verwacht worden en moeten we die dan ook niet actief uitnodigen? 

• Waarom doen we het zo, oftewel is de werkwijze ook effectief en efficiënt m.b.t. het bereiken 

van het beoogde maatschappelijke effect? 
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Als we onze bovengenoemde principes wat verder concretiseren naar het vastgoedbeleid dan is het 

afwegingskader als volgt: 

• Draagt aankoop of bouw bij aan een gemeentelijk beleidsdoel? 

• Wil de markt het doen? 

• Kan de markt de ontwikkeling zelf doen, terwijl de gemeentelijke doelstellingen toch 

gewaarborgd worden? 

• Als de markt het wil doen worden de risico’s dan ook door de markt gedragen? Zo nee, eventueel 

samen doen of anders overwegen om het alsnog zelf te doen. 

• Past de ontwikkeling binnen de financiële randvoorwaarden? 

 

Uiteindelijk zal door zowel het college- en/of de gemeenteraad besloten moeten worden over het 

beschikbaar stellen van de benodigde financiën voor de bouw of koop van een pand. Hierbij vormen 

de bijbehorende exploitatielasten een onlosmakelijk onderdeel van de besluitvorming. De koop van 

een pand kan onderdeel zijn van een groter project waar in zijn geheel over wordt besloten. In zowel 

het financieel kader als in de nota grondbeleid is hier het volgende over afgesproken: 

 

 
 

4.3 Herbestemming 

Vastgoed kan leeg komen te staan door vertrek van de huurder, wijzigingen in de bezetting door 

demografische ontwikkelingen of doordat de bestemming vervalt als gevolg van bestuurlijke 

beleidsontwikkelingen. De afdeling grondzaken overlegt dan met de verschillende gemeentelijke  

afdelingen of er vanuit een maatschappelijk belang nog aanleiding bestaat voor het aanhouden van 

het betreffende pand. Met andere woorden, ondersteunt het betreffende pand nog het huidig 

beleidsdoel of is er mogelijk sprake van herbestemming van het pand in verband met ontwikkelingen 

in de wijken, dorpen en de stad. 

 

Als er geen beleidsdoel meer is kan toch worden besloten om het vastgoed aan te houden. Redenen 

hiervoor kunnen zijn de strategische ligging of de verwachting dat in de verdere toekomst het 

vastgoed nog van pas kan komen. In dat geval blijft het pand in de vastgoedportefeuille en wordt er 

gezocht naar mogelijkheden voor een tijdelijke invulling. Jaarlijks wordt (met behulp van o.a. 

VastgoedMaps) de actuele stand van vastgoedportefeuille opgemaakt. Daarin wordt ook een 

actualisatie gemaakt van het te behouden en af te stoten vastgoed.  

 

4.4 Herontwikkeling, verkoop of sloop van vastgoed 

Wanneer het hergebruiken van het vastgoed niet meer aan de orde is dan wordt bekeken wat we er 

mee gaan doen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, namelijk: 

• herontwikkeling locatie; 

• verkoop; 

• sloop. 

Financieel kader 

Wij hanteren als stelregel (is bestaand beleid) dat de raad een (vertrouwelijk) besluit met 

begrotingswijziging neemt over aankopen door het college, indien per transactie: 

• Het aankoopbedrag (de uitgaven) meer dan € 750.000,- bedraagt óf 

• Het verschil tussen de taxatie- en de aankoopwaarde meer dan € 100.000,- bedraagt. 

 

Er geldt dat bij bestuurlijk gevoelige aankopen door het college toestemming 

wordt gevraagd aan de raad. De portefeuillehouder bepaalt of een aankoop bestuurlijk gevoelig is. De 

portefeuillehouder informeert achteraf bij de jaarrekening de raad over uitgaven binnen het kader van de 

begroting.  
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Per situatie wordt  beoordeeld voor welke mogelijkheid wordt gekozen. Dat is mede afhankelijk van 

welke ontwikkelingen en behoefte er op dat moment spelen in de markt. Allereerst zal bekeken 

worden of de locatie herontwikkeld kan worden. Is dit het geval, dan wordt een locatiepaspoort 

opgesteld. 

 

4.4.1 Locatiepaspoorten 

Herontwikkeling van een locatie geven we vorm aan de hand van locatiepaspoorten. Voor de reeds 

beschikbare ontwikkellocaties en voor de ontwikkellocaties die op termijn beschikbaar komen, zijn 

locatiepaspoorten gemaakt. De locatiepaspoorten zijn opgesteld op basis van de algemene 

beleidsuitgangspunten van de gemeente (o.a. structuurvisie, woonvisie, nota grondbeleid). 

 

De locatiepaspoorten geven op hoofdlijnen de gewenste invulling van de ontwikkellocaties weer, 

zowel kwalitatief als programmatisch. De gemeente stelt hiermee vooraf de kaders en geeft 

vervolgens initiatiefnemers verantwoordelijkheid en vrijheid om binnen deze kaders de locatie tot 

ontwikkeling te brengen. 

 

Om deze ‘papieren’ ontwerpen vervolgens ook actief (of passief) verder te brengen, te ontwikkelen 

en te prioriteren moet een keuze in de ontwikkelstrategie bepaald worden. Dat wil zeggen dat aan de 

hand van verschillende criteria wordt bepaald of de gemeente zelf de ontwikkeling ter hand neemt of 

dat het wordt overgelaten aan de markt of dat er wordt gekozen voor een samenwerkingsvorm. Voor 

deze afweging en keuzes wordt gebruik gemaakt van de leidraad voor ontwikkel- en 

uitgiftestrategieën.  

 

Bij herontwikkeling van de locatie wordt in principe de resterende boekwaarde (opstal en grond) en 

de sloopkosten ten laste gebracht van de nieuwe ontwikkeling. 

 

4.4.2 Verkoop 

Vastgoed dat geen beleidsdoel dient en waarover het college heeft besloten er geen bestemming 

meer voor te hebben én geen ontwikkelkansen biedt, wordt – indien de marktomstandigheden dat 

toelaten – verkocht. 

 

Taxatie & procedure 

Verkoop van vastgoed aan derden geschiedt tegen marktwaarde. Door een onafhankelijke en 

gecertificeerde taxateur wordt een taxatie verricht om de marktwaarde van het object te bepalen. 

Verkoop gaat volgens een transparante en openbare procedure. Het object wordt na een inhoudelijke 

en procedurele voorbereiding breed op de markt gezet. De procedure en de selectiecriteria worden 

expliciet vermeld. Gedurende het doorlopen van de procedure worden de spelregels niet meer 

veranderd.  

 

Regelgeving 

Bij het verkopen van vastgoed wordt altijd bestaande wet- en regelgeving gehanteerd. Hierbij wordt 

o.a. aangesloten bij Europese regelgeving in het kader van staatssteun wat ook van toepassing is op 

de verkoop van vastgoed. Hierin staat onder andere aangegeven welke vorm van staatssteun bij de 

aan- en verkoop van gronden al dan niet zijn toegestaan. De mededeling geeft de procedures weer 

waarmee de verkoop van gronden en gebouwen kan plaatsvinden zodat (ongeoorloofde) staatssteun 

is uitgesloten. 
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Het besluiten tot verkoop van vastgoed is op grond van de gemeentewet een verantwoordelijkheid 

van het college. De verkoopprocedure wordt door het college vastgesteld in een verkoopprotocol en 

ter informatie aan de raad gestuurd. De uitvoering voor het verkopen van gemeentelijk vastgoed ligt 

bij de afdeling grondzaken van de eenheid Realisatie. Wanneer er sprake is van verkoop van vastgoed 

met een politieke gevoeligheid of grote financiële impact dan geldt er een actieve informatieplicht 

van het college naar de gemeenteraad. Dit kan ook het geval zijn wanneer bij verkooptrajecten sprake 

zal zijn van een herontwikkeling met een bestemmingswijziging. De bevoegdheid voor 

bestemmingsplanwijzigingen berust immers bij de gemeenteraad. 

 

4.4.3 Sloop 

Bij sloop van het vastgoedobject wordt in de begroting een budget beschikbaar gesteld voor de 

sloopkosten en wordt er een voorziening getroffen voor het afboeken van de resterende boekwaarde. 

De grond wordt tegen de grondprijs, conform de nota grondprijzenbeleid, teruggeleverd aan de 

afdeling grondzaken van de eenheid Realisatie.  

 

Indien er geen directe herbestemming of hergebruik is voor de grond, wordt de grond ‘openbaar 

gebied’ en overgedragen aan de afdeling “Beheer”. Voor zowel het verkrijgen van een budget voor de 

sloopkosten en het treffen van een voorziening voor boekwaarde en exploitatielasten is een besluit 

door het college van B&W vereist. Dit kan een onderdeel zijn van een besluit over een totaal project 

waar het slopen van een bepaald vastgoedobject een van onderdeel is.  
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5. Exploitatie van het vastgoed 

 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de (financiële) exploitatie van vastgoedobjecten 

(nieuw- en verbouw en bestaand vastgoed) beschreven.  

 

5.1 Algemeen exploitatiebeleid vastgoed 

De eenheid Realisatie is primair verantwoordelijk voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed. 

Binnen deze verantwoordelijkheid zijn diverse taken te omschrijven zoals onderhoud, 

verbruikerslasten, inkomsten etc. De verantwoordelijkheid van diverse taken is verdeeld over diverse 

vakdisciplines. Zo is bijvoorbeeld de afdeling sport verantwoordelijk voor de verhuur en de 

huurinkomsten van de gemeentelijke sportaccommodaties. Het ingenieursbureau daarentegen is 

verantwoordelijk voor het bouwkundige onderhoud van alle gemeentelijke panden en grondzaken is 

verantwoordelijk voor de verhuur van overige panden.  

 

De eenheid Realisatie zorgt ervoor dat alle lasten en baten met betrekking tot vastgoedobjecten 

opgenomen worden in de gemeentebegroting. Tevens komt de eenheid tijdig met voorstellen om de 

vastgoedportefeuille op orde en beheersbaar te houden.  

 

5.2 Meerjarig Perspectief Vastgoed  

 

5.2.1 Meerjarige exploitatiebegroting  

De eenheid Realisatie stelt voor elk gemeentelijk vastgoedobject een meerjarige exploitatiebegroting 

op. Hierin wordt een overzicht gegeven van de verwachte exploitatielasten en opbrengsten van een 

vastgoedobject. In de gemeentebegroting wordt per vastgoedobject inzicht gegeven in de 

kapitaallasten, huurlasten, planmatig onderhoud en overige exploitatielasten. De exploitatiebegroting 

wordt minimaal jaarlijks (bij de programmabegroting) geactualiseerd. Als er wordt afgeweken van de 

geldende financiële kaders dan wordt hierover gerapporteerd bij de vastgelegde momenten in de 

Planning & Control cyclus. 

 

5.2.2 Meerjarige investeringsbegroting 

De portefeuille van gemeentelijke panden bestaat voor een groot deel uit maatschappelijke 

accommodaties. In de jaarlijkse actualisatie van het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) worden de 

toekomstige investeringen in maatschappelijke accommodaties inzichtelijk gemaakt. In deze 

actualisatie wordt – in overleg met de eenheid Realisatie, specifieke afdelingen en de beleidsdiensten 

– een meerjarige investeringsplanning gemaakt voor nieuw te realiseren voorzieningen. De afdelingen 

gebruiken hiervoor ook de input vanuit gebruikers en stakeholders.  

 

In het IAB wordt ook per beleidsveld gekeken naar investeringen voor het bestaande vastgoed. Hierbij 

moet gedacht worden aan noodzakelijke investeringen door gewijzigde wet- en regelgeving, grote 

renovaties, functionele aanpassingen, duurzaamheidsaanpassingen, etc. De investeringsplanning van 

het IAB geeft een concrete invulling voor het komende kalenderjaar en doorkijk voor de komende 4 

jaar.  

 

Naast de investeringen in maatschappelijk vastgoed zijn er ook investeringen mogelijk in overig 

vastgoed. De eenheid Realisatie werkt voorstellen uit voor investeringen in overige accommodaties 

(zie ook paragraaf 5.4). 

In de programmabegroting doet het college voorstellen welke investeringen wel of niet worden 

opgenomen in de investeringsplanning. De gemeenteraad stelt de programmabegroting inclusief de 

investeringsplanning vast.  
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5.3 Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 

Planmatig onderhoud vormt een aanzienlijk deel van de exploitatielasten van een pand. Het 

ingenieursbureau van de eenheid Realisatie zorgt ervoor dat de kosten voor planmatig onderhoud 

meerjarig in beeld zijn. Hiertoe worden alle gemeentelijke panden om de vier jaar geïnspecteerd 

volgens de NEN 2767 normering. Het uitgangspunt voor beheer en onderhoud is een conditiescore 3 

(zie verdere toelichting in hoofdstuk 8) van deze normering. Op basis van deze inspectie wordt 

beoordeeld of bijstelling in de exploitatie of investeringsplanning gewenst of noodzakelijk is.  

 

Reserve IAB  

Om in de programmabegroting de onderhoudskosten te egaliseren bestaat er een 

onderhoudsvoorziening (reserve IAB). De gemiddelde onderhoudskosten over 10 jaar worden per 

accommodatie opgenomen in de begroting. Het jaarlijkse tekort of overschot aan 

onderhoudsmiddelen wordt onttrokken uit of gestort in de reserve IAB. 

 

5.4 Investeringen 

 

5.4.1 Kwaliteitsverbeterende investeringen 

Kwaliteitsverbeterende investeringen zijn (éénmalige) investeringen, die op grond van 

rendementsverbetering of waardevermeerdering van het vastgoedobject worden uitgevoerd. 

Voorbeelden van deze investeringen zijn: 

• Duurzaamheidsaanpassingen; 

• Upgrading/renovatie van het vastgoedobject; 

• Functionele aanpassing; 

• Aanpassingen op verzoek van de huurder. 

 

De keuzes voor deze investeringen worden gemaakt op basis van de programmadoelstellingen uit de 

begroting, de beleidskaders van het specifieke beleidsveld en het financiële kader. De afweging voor 

deze investeringen wordt integraal gemaakt bij alle investeringen in de programmabegroting.  

 

5.4.2 Investeringen naar aanleiding van wet- en regelgeving 

Behalve investeringen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering zijn er soms ook investeringen 

noodzakelijk in het kader van wet- en regelgeving. Deze kosten kunnen doorgaans niet vanuit de 

bestaande exploitatie gefinancierd worden. Deze investeringen, afhankelijk van de hoogte van de 

investering, zullen via de programmabegroting of een afzonderlijk raadsvoorstel ter besluitvorming 

worden voorgelegd. 

 

5.5 Transparante besluitvorming 

Het uitgangspunt is dat investeringen geactiveerd worden en dat de kapitaallasten tot het specifieke 

product worden toegeschreven. Op deze manier worden structurele lasten ook structureel zichtbaar 

gemaakt en wordt de kostendekkendheid van accommodaties zichtbaar. Hierbij sluiten we ook aan bij 

de uitgangspunten van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin staat voorgeschreven 

dat investeringen met economisch nut geactiveerd moeten worden.  

 

5.6 Afschrijvingsbeleid 

De nota “Financieel Kader” geeft de kaders voor onder andere het activa- en afschrijvingsbeleid voor 

de gemeente en dus ook voor het vastgoedbeleid. Het “Financieel kader” is in lijn met de wettelijke 

kaders en uitgangspunten van de BBV. 
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Op basis van het geldende beleid van het financieel kader hanteren we de volgende 

afschrijvingstermijnen voor vastgoed: 

 

Tabel 2:  Afschrijvingstermijnen vastgoedobjecten Hoogeveen 

Activa Afschrijvingstermijn 

Maatschappelijke gebouwen, gemeentelijke gebouwen etc. 40 jaar 

Woningen/woonruimten 40 jaar  

Loodsen & onderkomens 15 jaar  

Gronden Geen afschrijving 

 

Activa worden lineair afgeschreven met inachtneming van bovenstaande termijnen. Voor de 

afschrijvingstermijn is de economische levensduur per component bepalend. Het is mogelijk dat een 

levensduur verlengende investering wordt gedaan, bijvoorbeeld een renovatie. Een levensduur 

verlengende ingreep wordt samen met het oorspronkelijk actief geactiveerd en afgeschreven tegen 

de nieuwe, langere afschrijvingsduur. Voorwaarde is dat op basis van een technische rapportage kan 

worden aangetoond dat met de ingreep de afschrijvingsduur van het oorspronkelijk actief kan worden 

verlengd. Deze nieuwe (economische) levensduur is de basis voor de nieuwe afschrijvingsperiode. 

 

5.7 Reserveringen  

Naast de reserve IAB beschikt de gemeente Hoogeveen niet over reserves voor vastgoedobjecten.  

Alle voor- en nadelen van de vastgoedexploitatie worden als positief of negatief resultaat ten gunste 

of ten laste van de algemene reserve afgewikkeld. Risico’s zoals leegstand, oninbare debiteuren enz. 

worden afgedekt via het weerstandsvermogen. 

 

5.8 Inrichting en inventaris 

Losse inrichting en inventaris maken geen standaard onderdeel uit van de vastgoedexploitatie. De 

verantwoordelijkheid voor de losse inrichting en inventaris wordt per object geregeld via eigenaar 

(gemeente) en gebruiker. In een aantal situaties is de gemeente hier wel verantwoordelijk voor. Dit 

bijvoorbeeld ten aanzien van de binnensportaccommodaties. De verantwoordelijkheid voor het 

beheer en onderhoud is per vakdiscipline geregeld en wordt apart verwerkt in de begroting. 
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6. Verhuurbeleid  

 

In het verhuren van het vastgoed bestaan meerdere vormen. Het kan gaan om vastgoed met een 

maatschappelijk doel, woningen of overige panden die bijvoorbeeld behouden blijven in het belang 

van een ontwikkeling zoals het stadscentrum. Daarnaast geldt er nog de categorie van erfpacht.  

 

6.1 Richtlijnen huurcontracten 

Huurcontracten zijn gebaseerd op en sluiten aan bij de standaard huurmodellen van de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ). Huren worden jaarlijks geïndexeerd conform de in het huurcontract 

opgenomen bepalingen.  

 

6.2 Verhuur maatschappelijke accommodaties 

Voor het verhuren van het gebruik van maatschappelijke accommodaties zoals sport, onderwijs, 

buurthuizen etc. worden de uitgangspunten bepaald in het beleid van de specifieke 

accommodatiesoorten. Het volledig doorverhuren van een maatschappelijke accommodatie aan één 

gebruiker wordt zo min mogelijk toegepast. Wanneer er slechts één gebruiker is van een 

accommodatie en de gemeente geen belang heeft bij de dagelijkse beschikbaarheid dan kan het 

beheer en onderhoud van de accommodatie worden overgedragen. In de regel wordt er een 

beheerscontract afgesloten met de gebruiker. In de overeenkomst worden afspraken vastgelegd over 

verantwoordelijkheden in onderhoud, gebruik en medegebruik, verzekering etc.  

 

Ook bestaat de mogelijkheid om het eigendom van een accommodatie over te dragen. Per situatie zal 

bekeken moeten worden of dit mogelijk en wenselijk is. De ondergrond blijft wel in eigendom van de 

gemeente, hiervoor wordt een erfpachtovereenkomst gesloten en voor de opstallen wordt een 

opstalovereenkomst  gesloten.   

 

6.3 Huurwoningen 

De gemeente Hoogeveen heeft in totaal nog 7 particuliere woningen in bezit die worden verhuurd. 

Het uitgangspunt is dat het geen gemeentelijke taak is om woningen te verhuren en daarom worden 

deze woningen afgestoten. De huidige huurders zijn de laatste huurders en bij beëindiging van de 

huurovereenkomst wordt de woning verkocht.  

 

6.4 Leegstand  

De mogelijkheid bestaat dat een huurcontract niet wordt verlengd of dat een huurder in staat van 

faillissement of anderszins in betalingsonmacht komt. Ook door bestuurlijke besluiten kan het 

maatschappelijk doel van een pand wijzigen, waardoor het huurcontract wordt opgezegd. Op dat 

moment wordt de overweging gemaakt of de gemeente het pand en de ondergrond wil behouden en 

of hier dan ook een nieuwe huurder of gebruiker voor wordt gevonden. De eenheid Realisatie 

overlegt hierover met de specifieke beleidsdienst van het SBC waarvoor de accommodatie 

aanvankelijk bestemd was. Wanneer er voor de beleidsdienst geen nut en noodzaak meer is voor het 

gebruik van de accommodatie dan wordt een afweging gemaakt over herbestemming en 

herontwikkeling zoals weergegeven in hoofdstuk 4. 

 

Op het moment dat de toekomst van een accommodatie nog niet duidelijk is en er sprake is van 

leegstand dan zal er tijdelijk een vastgoedbeschermer ingezet worden. Dit ter voorkoming van risico’s 

zoals verpaupering, diefstal, vandalisme en kraak. 
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6.5 Erfpacht  

Bij de uitgifte van grond in erfpacht door de gemeente mag de erfpachter de grond houden en 

gebruiken als ware hij de eigenaar is. De gemeente blijft de zogenaamde ‘bloot eigenaar’. In de akte 

van vestiging van het erfpachtrecht kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de 

eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom – de canon – te betalen. 

Erfpacht is een geschikt instrument als voorzien wordt dat een partij lange tijd gebruik zal maken van 

gemeentelijke grond, terwijl het voor de gemeente wenselijk is om de grond in bezit te houden. In de 

nota grondbeleid is geregeld dat de gemeente Hoogeveen alleen in bijzondere gevallen gronden 

uitgeeft via een erfpacht. 

 

Voornaamste uitzondering die wordt gemaakt, en zodoende relevant voor het vastgoedbeleid, betreft 

het uitgeven van erfpacht voor maatschappelijke accommodaties. In het bijzonder wordt dit het 

meest toegepast bij buitensportaccommodaties, maar ook hobby- en recreatieverenigingen.  

Bij hobby- en sportverenigingen gaat het veelal om de uitgifte van gronden ten behoeve van het in 

eigen beheer oprichten van een kantine en/of verenigingsruimte. Het realiseren en beheren van 

kantines is geen standaard taak van de gemeente Hoogeveen. Om de realisatie van een 

verenigingsruimte mogelijk te kunnen maken, dient de daarvoor benodigde grond door de gemeente 

in erfpacht overgedragen te worden aan de vereniging. Gebeurt dit niet, dan is gemeente formeel 

eigenaar van de opstallen. Voor verenigingen is een erfpachtovereenkomst doorgaans ook een 

vereiste voor het verkrijgen van financiering.  

 

Daarnaast speelt mee dat hobby- en sportverenigingen vaak een klein perceel van een omvangrijker 

gebied nodig hebben. Vanuit dit oogpunt is het niet wenselijk om het eigendom van kleine percelen 

uit te geven aan derden. Dit zowel vanuit oogpunt van eventuele toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen als vanuit oogpunt van beheersbaarheid. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat 

het erfpachtrecht slechts na toestemming van de gemeente kan worden verkocht/overgedragen. 

 

Voor hobby- en sportvereniging is een specifiek erfpachtbeleid (“uitgangspunten 

erfpachtovereenkomsten sporten hobbyverenigingen”, december 2008) opgesteld waarin onder 

andere de hoogte van de canon is bepaald.  
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7. Huurprijsbeleid  

 

7.1 Algemeen 

De gemeente Hoogeveen kent geen eigen verzelfstandigd vastgoedbedrijf. Er is daarom geen sprake 

van een strikt gescheiden relatie in de verantwoordelijkheid van het beheer en exploitatie van het 

gemeentelijk vastgoed en de overige gemeentelijke diensten. In de gemeentelijke begroting is ieder 

object afzonderlijk opgenomen waarin alle beheer- en exploitatielasten zijn verwerkt. In deze kosten 

zijn ook de kapitaalslasten opgenomen.  

 

Het uitgangspunt is dat het gemeentelijke vastgoed tegen een kostendekkende vergoeding wordt 

doorgezet naar gebruikers. Hierbij wordt rekenschap gehouden met marktconforme prijzen. Alleen 

met betrekking tot maatschappelijke accommodaties is er sprake van een uitzonderingspositie, zie 

paragraaf 7.3.  

 

7.2 Uitgangspunten kostendekkende huur  

Het vaststellen van een kostendekkende huur geschiedt op basis van een tweetal componenten, 

namelijk de kapitaal- en exploitatielasten per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (hierna 

VVO).  

 

Kapitaallasten 

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. Deze worden jaarlijks berekend op basis van de 

oorspronkelijke investering, minus de gerealiseerde afschrijvingen. 

 

Exploitatielasten 

De exploitatielasten van een pand zijn opgebouwd uit twee componenten: 

• lasten als gevolg van eigendom en instandhouding (zoals de kosten voor groot onderhoud, 

eigenaarsdeel en eigenaarsverzekering); 

• lasten voor het gebruik (zoals het dagelijks onderhoud, gebruikersbelasting, 

gebruikersverzekering, schoonmaak, gas/water/licht etc.). 

 

Op basis van bovenstaande componenten wordt de kostendekkende huur bepaald voor verrekening 

van het gemeentelijk vastgoed met derden.  

 

7.3 Geen kostendekkende huur maatschappelijke accommodaties  

We verhuren accommodaties niet altijd tegen een kostendekkende huurprijs, zoals sport- 

accommodaties, buurthuizen etc. Diverse instellingen en organisaties zijn betrokken bij en geven 

invulling aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen. De gemeente faciliteert deze instellingen 

en organisaties bij het realiseren van die beleidsdoelen vaak door middel van het beschikbaar stellen 

van een accommodatie tegen een niet kostendekkende huurprijs, een vorm van indirecte subsidie. 

Wanneer wel een kostendekkende huur wordt gevraagd dan ontstaat een dermate hoge drempel 

voor het gebruik van de accommodatie waardoor er een conflict ontstaat met het beleidsdoel.  Deze 

organisaties en instellingen maken vaak gebruik van een specifiek type vastgoed waar in de markt 

geen andere voorzieningen voor beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een zwembad. Hierdoor is er geen 

sprake van oneerlijke concurrente en is het mogelijk om een andere huurprijs te hanteren.  

 

In het kader van de wet- en regelgeving van de “wet markt en overheid” is voor een groot aantal 

maatschappelijke activiteiten en gemeentelijke diensten geregeld dat deze plaatsvinden in het kader 

van het algemeen belang. Bij deze activiteiten wordt niet de integrale kostprijs in rekening gebracht 
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maar is er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. De activiteiten waarvoor een uitzondering is 

gemaakt is vastgelegd door een besluit
3
 van de gemeenteraad.   

 

7.4 Marktconforme huur 

Bij commercieel vastgoed kan de kostprijsdekkende huur zowel onder als boven een marktconforme 

huurprijs liggen. Als de kostprijsdekkende huur hoger is dan de marktconforme huur dan bestaat het 

risico dat het vastgoed niet verhuurd wordt. Bij een kostprijsdekkende huur die lager is dan de 

marktconforme huur dan is er sprake van een vorm van staatssteun die ongeoorloofd is.  

 

De marktconforme huur is die huur die in de markt behaald kan worden gelet op de aard en ligging 

van het gebouw, lengte huurcontract etc. Bij het bepalen van de marktconforme huur wordt de 

expertise ingeschakeld van een externe taxateur. 

 

 

  

                                                                 
3
 Raadsbesluit 2 oktober 2014  
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8. Onderhoud 

 

Onderhoud is van grote invloed op de levensduur, kwaliteit en waarde van een accommodatie. Het 

beheer en onderhoud vormen een wezenlijk onderdeel  in de meerjarenbegroting en jaarrekening.  In 

de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt hier verantwoording over afgelegd. Aangezien het 

onderhoud van sterke invloed is op de exploitatie van een accommodatie, ligt hier een sterke relatie 

met de kaders als genoemd in hoofdstuk 5. 

 

8.1 Onderhoudsniveau 

Alle gemeentelijke objecten worden eens per vier jaar geïnspecteerd op de staat van onderhoud. 

Deze inspectie wordt door een onafhankelijk inspectiebureau uitgevoerd middels een 

gestandaardiseerde conditiemeting volgens de NEN 2767. Deze conditiemeting is een instrument voor 

het objectief en eenduidig meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen, gebouwen, terreinen en 

installaties. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode en geschiedt 

door een gecertificeerde inspecteur. Deze stelt van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering 

vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. Samenvoeging van deze 

objectief vastgestelde kenmerken leidt tot een conditiescore die loopt van 1 tot 6. Zie tabel 3 voor de 

verschillende conditiescores.  

 

Tabel 3: Kwaliteitsniveaus NEN 2767  

Kwaliteitsniveau Omschrijving 

1. Uitstekend nieuwbouwkwaliteit. 

2. Goed nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering. 

3. Redelijk het verouderingsproces is over de hele linie duidelijk op gang gekomen. 

4. Matig het verouderingsproces heeft het bouwdeel of het gebouw duidelijk in zijn greep.  

5. Slecht het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden.  

6. Zeer slecht een zodanige slechte toestand dat vervanging noodzakelijk is.  

 

Voor het onderhoud van objecten stellen we als kader om minimaal te voldoen aan een 

onderhoudsniveau van conditiescore 3, sober en doelmatig. Er wordt alleen van deze conditiescore 

afgeweken als duidelijk is dat een bepaalde voorziening op korte termijn wordt afgestoten of 

gesloopt. 

Aan de hand van de inspectie wordt een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) opgesteld om het 

kwaliteitsniveau van de objecten minimaal op de conditiescore 3 te houden of te brengen. Het 

inspectierapport wordt vastgelegd in een onderhoudssysteem (planon) en de meerjarenbegroting. Op 

basis hiervan geeft de afdeling; het ingenieursbureau van de eenheid Realisatie, uitvoering aan het 

onderhoud. Jaarlijks controleert deze afdeling ook steekproefsgewijs of het onderhoud conform de 

inspectie is uitgevoerd. Deze steekproeven worden ook uitgevoerd wanneer het onderhoud van 

gemeentelijke objecten is overdragen aan derden, bijvoorbeeld bij buitensportverenigingen.   

 

Nieuwbouw / Aankopen 

Bij aankoop of nieuwbouwobjecten wordt te allen tijde een MJOP opgesteld. Bij een besluit voor het 

aankopen of realisatie van een nieuw object, worden alle beheerskosten inclusief het onderhoud, 

inzichtelijk gemaakt. Bij aankoop van gebouwen wordt naast de algemene bouwkundige staat, ook 

gelet op achterstallig onderhoud en de aanwezigheid van bouwstoffen en/ of materialen die bewezen 

schadelijk voor het milieu en/of gezondheid kunnen zijn (bijvoorbeeld 

asbest). De financiële consequenties dienen een onlosmakelijk onderdeel te vormen van de 

besluitvorming en als zodanig te zijn afgehecht in de begroting.  
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8.2 Kwaliteitsverbetering 

Er bestaan diverse mogelijkheden om maatregelen te nemen om de kwaliteit van een object te 

verbeteren. Dit kan ontstaan doordat bijvoorbeeld de kwaliteit en functionaliteit van een object niet 

meer passen bij de huidige tijd en gebruik. Ook kan het voorkomen dat de exploitatie van een gebouw 

dermate ongunstig is waardoor het gewenst is kwaliteitsverbeterende maatregelen te nemen. Vooraf 

moet wel inzichtelijk worden gemaakt hoe de kosten van een maatregel zich verhouden tot de 

verbetering in de exploitatie. Voorbeelden van maatregelen zijn: 

• Duurzaamheid; 

• Upgrading/renovatie van het vastgoedobject; 

• Functionele aanpassing; 

• Aanpassingen op verzoek van de gebruiker/huurder. 

 

Daarnaast zijn er aanpassingen denkbaar vanwege bijstellingen in het kader van wet- en regelgeving.  

 

Deze werkzaamheden voor kwaliteitsverbetering vallen niet onder het reguliere onderhoud om een 

object in stand te houden maar worden aangemerkt als investeringen. Hiervoor zijn geen 

reserveringen opgenomen in de meerjarenbegroting. Dergelijke investeringen dienen op basis van 

een plan met onderbouwing vastgesteld te worden door het college van B&W. In de 

programmabegroting welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld wordt definitief besloten om 

een investering  wel of niet op te nemen.  

 

8.3 Demarcatie huurder – verhuurder 

De verdeling van de verantwoordelijkheid voor onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en 

verhuurder is geregeld via het standaardhuurcontract gebaseerd op de standaardmodellen(ROZ). 

Hierbij wordt aangesloten bij de wettelijk vastgestelde verplichtingen van huurder en verhuurder. 

Het is mogelijk dat onderhoudsverantwoordelijkheden worden verlegd van de eigenaar naar de 

huurder en vice versa. Dit dient vastgelegd te zijn in het huurcontract.  
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9. Duurzaamheid  

 

9.1 Duurzaamheidsbeleid Hoogeveen 

De afgelopen jaren is in Hoogeveen veel geïnvesteerd in nieuwe moderne voorzieningen in zowel 

gebouwen als de openbare ruimte. Om aantrekkelijk te blijven en de kwaliteit te behouden is het 

nodig om te blijven investeren. De focus ligt daarom vooral bij het beheer, onderhoud en verbetering 

van wat we al hebben. Kwaliteit en duurzaamheid zijn leidende principes die daarbij gevolgd worden. 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren loopt duurzaamheid als een 'groene' draad door alle 

gemeentelijke programma’s heen. We streven naar ecologische, economische en sociale 

duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de toekomst 

geborgd is en waar kinderen kunnen opgroeien in een duurzame omgeving.  De uitdaging is het 

vinden van een goede balans tussen:  

• Economische groei; 

• Zuinig en efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte; 

• Zuinig en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

• Sociale belangen; 

• Natuur en milieu.  

 

Om bestaande wijken en dorpen voldoende aantrekkingskracht te laten behouden is een duurzame 

woningvoorraad en leefomgeving essentieel. Met onze partners, zoals wooncorporaties, geven we 

hier invulling aan. Om inwoners te stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen zetten we 

lokale duurzaamheidsinitiatieven in. 

Naast de samenwerking met partners en het stimuleren van de samenleving willen we als gemeente 

ook het goede voorbeeld geven. We hebben de ambitie om in 2020 een CO2-neutrale organisatie te 

zijn en dat in 2040 de gehele gemeente CO2-neutraal is. Nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen 

willen we duurzaam en het liefst energieneutraal realiseren. Bestaande gebouwen willen we zo 

duurzaam mogelijk beheren en onderhouden.  

    

9.2 Energiemaatregelen 

 

9.2.1 Energieneutraal bouwen 

Voor onze klimaatdoelstelling, een CO2 neutrale organisatie in 2020, is het van belang om nieuwbouw 

zo energiezuinig mogelijk te realiseren. Met onze ambities sluiten we aan op de Europese richtlijn 

(EPDB) en het nationale beleid wat daarvan is afgeleid. Deze richtlijn zegt dat vanaf 31 december 

2020 alle nieuwbouw tenminste “bijna energieneutraal” (BENG) moet zijn. Overheidsgebouwen 

moeten dat vanaf 31 december 2018 zijn. In de ontwerpfase moet deze standaard het uitgangspunt 

zijn. De extra investering welke noodzakelijk is om toekomstige nieuwbouw neutraal uit te voeren is 

op voorhand niet vast te stellen. Per pand zal beoordeeld moeten worden of deze meerinvestering 

verantwoord is.  

 

Bij nieuwbouw streven we minimaal naar het realiseren van een energieprestatie met het 

energielabel A of hoger.  

 

9.2.2 Energieprestaties gebouwen  

Om de energieprestatie van de huidige gebouwen te verbeteren hanteren we een aantal principes die 

hieronder worden toegelicht:  
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Natuurlijke momenten 

Het verduurzamen van huidige gebouwen passen we toe bij natuurlijke momenten. In het reguliere 

onderhoud worden bij vervangingen duurzame materialen en verbeteringen toegepast.  

Hetzelfde principe passen we toe bij grootschalige renovaties en aanpassingen. Op dat moment wordt 

er per gebouw een plan gemaakt voor de renovatie waarbij duurzaamheidsmaatregelen ook 

onderdeel van zijn.  

 

Monitoring 

Het actief monitoren van het energieverbruik passen we toe bij de grootste energieverbruikers 

binnen ons gebouwenbestand. Bijvoorbeeld bij het zwembad, sporthallen, gemeentehuis etc. We 

passen hier waar mogelijk en efficiënt ook slimme meters toe die we op afstand kunnen aflezen. Het 

verbruik van overige panden is relatief laag waardoor het niet rendabel is om actieve 

energiemonitoring toe te passen. Het energieverbruik wordt hier steekproefsgewijs beoordeeld.  

 

Stimuleren eigen initiatieven 

Het beheer, inclusief energiecontracten, voor diverse panden hebben we overgedragen aan 

gebruikers. De effecten van het energieverbruik en duurzaamheidsmaatregelen zijn daarom niet altijd 

direct in beeld bij de gemeente als eigenaar. De gebruikers hebben daarom steeds vaker de behoefte 

om maatregelen door te voeren die het verbruik en daarmee de kosten positief beïnvloeden. We 

willen de gebruikers van gemeentelijke panden de ruimte bieden om zelf duurzaamheidsmaatregelen 

door te voeren die zij zelf te bekostigen. We ondersteunen waar nodig in het vinden van oplossingen. 

In de beheersovereenkomsten of verhuurcontracten leggen we de afspraken vast hoe we om gaan 

met dit soort aanpassingen door gebruikers.  

 

Hetzelfde principe passen we toe bij nieuwbouw. Wanneer gebruikers duurzame maatregelen willen 

toepassen, waarvoor we als gemeente geen investeringsruimte hebben, dan willen we maatwerk 

leveren om dit wel mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld doordat gebruikers zelf investeren, het 

vinden van marktpartijen etc.  
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10.  Risicobeheersing vastgoed  

 

De gemeente Hoogeveen beschikt over een aanzienlijk bestand aan vastgoed. Daarnaast worden er 

ieder jaar wel nieuwe accommodaties gerealiseerd waar de gemeente bij betrokken is of zelfs 

eigenaar van is. Ook aan vastgoed zijn risico’s verbonden, zowel in de realisatie als exploitatiefase. 

Het is van belang om risico’s zo vroeg mogelijk in beeld te brengen om te bepalen hoe ze zijn te 

voorkomen en als ze er zijn hoe we er dan mee omgaan. In de nota “Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen” zijn de algemene kaders vastgelegd voor het te voeren beleid inzake het 

risicomanagement. In algemene zin volgt het vastgoedbeleid deze kaders. Met betrekking tot het 

vastgoed bestaan er nog wel een aantal specifieke risico’s die in dit hoofdstuk nader worden 

toegelicht.  

 

10.1 Sturen op vastgoed  

Om een duidelijk koers te bepalen die we als gemeente met het vastgoed willen varen is het nodig om 

een richting te bepalen. Om deze richting te bepalen is een aantal instrumenten beschikbaar. Deze 

instrumenten worden hieronder geschetst.  

 

Kaders 

Een belangrijk vertrekpunt voor het beheersen van de risico’s met betrekking tot het vastgoed is het 

opstellen van deze kadernota. De nota geeft richting aan wat we willen met het vastgoed, wie waar 

verantwoordelijk voor is en de dingen die we moeten doen om de vastgoedportefeuille op orde te 

houden.  

 

VastgoedMaps 

Sinds 2014 hanteert de gemeente Hoogeveen het softwareprogramma VastgoedMaps. Met behulp 

van dit systeem is er volledig inzicht in het gemeentelijk vastgoed. VastgoedMaps is een 

Dashboardsysteem waarin alle beschikbare informatie rondom vastgoed wordt verzameld op één 

plek. Hierbij gaat het om financiële gegevens, bezetting, ervaring gebruikers etc. In het systeem is ook 

het vastgoed van derden (o.a. verenigingen, stichtingen, kerken etc.) inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks 

wordt alle informatie in het systeem geactualiseerd. Met het systeem kan per object, gebied, 

accommodatiesoort, gemeentebreed inzicht gegeven worden in welk vastgoed efficiënt wordt ingezet 

en waar niet. Met behulp van het systeem is het mogelijk om strategische keuzes te maken voor 

behouden dan wel het afstoten van gemeentelijk vastgoed en het verplaatsen van functies naar 

objecten die niet tot het gemeentelijke bezit behoren. 

 

Locatiepaspoorten 

In paragraaf 4.4.1 is de systematiek van de locatiepaspoorten toegelicht. Het opstellen van 

locatiepaspoorten is een belangrijk instrument om vroegtijdig in te spelen op ruimtelijke 

ontwikkelingen. Met behulp van een locatiepaspoort wordt vroegtijdig duidelijk wat we in de 

toekomst met een bepaalde locatie willen en wat daarvan de consequenties zijn voor het eventuele 

vastgoed wat daar op staat. De inhoudelijke en financiële consequenties komen daarbij ook 

vroegtijdig in beeld en kunnen zodoende in het besluitvormingsproces betrokken worden bij de keuze 

voor sloop, herontwikkeling, verkoop etc.  

 

10.2 Ontwikkelingsfase 

Bij het ontwikkelen van vastgoed bestaan diverse risico’s. Deze risico’s zijn verschillend van aard en 

hebben ook betrekking op diverse fases van een ontwikkeling. Zowel in de realisatie als in de latere 

exploitatie kunnen deze risico’s van invloed zijn. De risico’s voor de exploitatie moeten niet 

onderschat worden. Een gebouw wordt voor een periode van minimaal 40 jaar gerealiseerd. Hoewel 
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een investeringsbegroting sluitend is, kunnen bepaalde keuzes voor negatieve effecten in de 

exploitatie zorgen die 40 jaar lang doorrekenen en uiteindelijk veel nadeliger zijn.  

 

Bij een ontwikkeling wordt een begroting opgesteld van de verwachte stichtingskosten én van de 

verwachte exploitatiekosten. Indien besloten wordt tot een bepaalde ontwikkeling dan worden de 

investeringskosten opgenomen in de meerjarenbegroting die door de gemeenteraad goedgekeurd 

moet worden. De exploitatielasten dienen vooraf in beeld te zijn en behoren onlosmakelijk betrokken 

te worden in het besluitvormingsproces. Een goedkeuring van de investeringskosten betekent ook 

een goedkeuring van de bijbehorende exploitatielasten. Bij een positief besluit is het 

investeringsbudget zoals opgenomen in de meerjarenbegroting het financiële kader waarbinnen het 

project moet worden gerealiseerd.  

 

Om de risico’s tijdens de ontwikkeling van vastgoed te beheersen wordt er projectmatig gewerkt. In 

het plan van aanpak worden de diverse risico’s benoemd en worden oplossingen of 

beheersmaatregelen aangegeven.  

 

In het aanbestedingsproces kunnen ook diverse risico’s optreden. Om risico’s zoveel mogelijk te 

beperken volgen we de aanbestedingswet en hebben we beleidsregels opgesteld voor inkopen en 

aanbesteden.   

 

10.3 Exploitatiefase 

Gedurende de exploitatiefase is een aantal risico’s te onderkennen: 

• Huurderving door leegstand, wanbetaling of faillissement van de huurder; 

• Schades en gebreken aan gebouwen; 

• Vermindering van de marktwaarde. 

 

10.3.1 Huurderving  

De mogelijkheid bestaat dat huurcontracten niet worden verlengd of dat een huurder in staat van 

faillissement of anderszins in betalingsonmacht komt. In dat geval dient een nieuwe huurder gezocht 

te worden. Hier kan enige tijd mee gepaard gaan. Ook staat het niet vast dat het vorige huurniveau 

kan worden gehandhaafd. 

Het risico van leegstand is - daar waar het gaat om maatschappelijk vastgoed - relatief gering omdat 

de exploitatielasten van het maatschappelijk vastgoed nagenoeg altijd in de gemeentelijke begroting 

zijn gedekt. Hierbij geldt dan alleen een tegenvaller ten aanzien van de inkomsten.  

 

Wanneer panden specifiek voor de huurder worden gebouwd of verbouwd worden er langdurige 

meerjarige overeenkomsten met huurders afgesloten. 

 

10.3.2 Schades & gebreken  

Tal van schades kunnen aan een gebouw ontstaan door vandalisme, brand, storm etc. Deze schades 

zijn over het algemeen verzekerd. Bij schades door vandalisme, diefstal etc. wordt er altijd aangifte 

gedaan en worden de kosten zoveel als mogelijk verhaald op de dader.  

 

Bij bestaand vastgoed kunnen verborgen gebreken optreden als gevolg van het gebruik van niet 

deugdelijk materiaal in het verleden. Ook kunnen materialen zijn toegepast die vanuit 

veiligheidsoverwegingen en aangescherpte wet- en regelgeving niet meer toegestaan zijn. 

Bijvoorbeeld in het geval van asbest. Dit soort schades en gebreken zijn niet gedekt in de 

vastgoedexploitatie. Dit soort risico’s wordt zoveel mogelijk vermeden of vroegtijdig inzichtelijk 
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gemaakt. Bijvoorbeeld door het hanteren van asbestinventarisaties bij zowel het eigen vastgoed als 

aankoop van objecten.  

 

10.3.3 Marktwaarde gebouwen 

Het merendeel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit niet-courant, specifiek vastgoed 

dat bedoeld is om maatschappelijke beleidsdoeleinden te ondersteunen en dat niet of nauwelijks 

onderhevig is aan de markt van vraag en aanbod.  

 

Wanneer bepaald maatschappelijk vastgoed niet meer wordt gebruikt en er wordt besloten tot 

verkoop of herontwikkeling dan moet goed rekening worden gehouden met de resterende 

boekwaarde. Omdat het vaak om een specifiek vastgoed gaat is er meestal niet direct behoefte in de 

markt om het vastgoed over te nemen. In die gevallen is het mogelijk dat de opbrengsten uit verkoop 

of herontwikkeling lager zijn dan de resterende boekwaarde. Om dergelijke negatieve gevolgen op te 

vangen moet een voorziening worden getroffen. Dit geschiedt volgens de uitgangspunten zoals is 

vastgelegd in het financiële kader wat aansluit op de kaders van de BBV. 

 

Daar waar wel sprake is van courant vastgoed zal in principe jaarlijks de marktwaarde worden 

getaxeerd, indien nodig door een onafhankelijke deskundige, om te kunnen bepalen of er sprake is 

van duurzame waardevermindering. Wanneer een pand is aangemerkt voor verkoop en het pand na 2 

jaar niet verkocht is moet een heroverweging plaatsvinden over de juistheid van het label verkoop. 
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11.  Doorontwikkeling Vastgoed Hoogeveen 

 

In 2011 is er onderzoek gedaan naar organisatie van het gemeentelijk vastgoed. De notitie had als 

werktitel “vastgoed op orde”. In het rekenkameronderzoek van 2015 zijn ook een aantal 

beleidsmatige aandachtspunten meegegeven voor het vastgoed in de gemeente Hoogeveen. Met de 

totstandkoming van deze kadernota vastgoedbeleid is er een nieuwe stap gezet in de 

doorontwikkeling van het vastgoed in de gemeente Hoogeveen. De beleidskaders, de aanwezige 

deskundigheid en werkprocessen vormen de basis om de vastgoedportefeuille te managen. Een basis 

om de vastgoedportefeuille in de komende jaren verder te ontwikkelen.  

 

Echter, de ontwikkelingen in het krachtenveld waarin het vastgoed zich begeeft gaan door. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en gebruikersmogelijkheden zijn onderwerpen die daarbij steeds 

terugkeren. De eisen die aan het vastgoed worden gesteld veranderen daardoor ook regelmatig. Met 

de aanwezige kaders en randvoorwaarden is het van belang om de komende jaren proactief te sturen 

op de vastgoedportefeuille in de gemeente Hoogeveen. Hierbij spelen de volgende onderwerpen een 

rol.  

 

Monitoring 

Met VastgoedMaps is er doorlopend een actueel en integraal beeld van de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille. Met deze informatie zijn ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren en is het 

mogelijk om de vastgoedportefeuille doorlopend te optimaliseren. Met VastgoedMaps en de 

beschikbare informatie is het van belang om te blijven sturen op aspecten als bezetting, financiën en 

kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed.  

 

Toekomstscenario’s  

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven veranderd het gebruik en de behoefte van het 

gemeentelijk vastgoed doorlopend. De volgende stap is om de beschikbare informatie vanuit 

VastgoedMaps, de maatschappelijke trends & ontwikkelingen en uitgangspunten zoals clusteren & 

delen te vertalen naar concrete voorstellen voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille. 

Hierdoor is het mogelijk om toekomstige scenario’s te maken voor het afstoten en/of herontwikkelen 

van vastgoed, renoveren van bestaand vastgoed en het realiseren nieuwe voorzieningen.  

 

Vernieuwing bestaand vastgoed  

De afgelopen jaren is er in Hoogeveen aanzienlijk geïnvesteerd in het realiseren van nieuwe 

accommodaties. De komende jaren zal het accent meer verschuiven naar het in stand houden van 

bestaande voorzieningen. Naast het reguliere onderhoud zal er aandacht moeten zijn voor het op 

orde houden van de kwaliteit en functionaliteit om het gebruik optimaal te stimuleren.  

 

Plan verduurzamen gemeentelijk vastgoed  

In onze programmadoelstellingen hebben we aangegeven dat we in 2020 een CO2-neutrale 

organisatie willen zijn. Met betrekking tot gemeentelijke gebouwen bedoelen we hiermee de 

gebouwen die behoren tot de gemeentelijke dienst zoals het Raadhuis en Compagnieshuis. We 

verduurzamen ons vastgoed op dit moment tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden en bij 

nieuwbouw.  

Om te kijken waar we mogelijk nog meer invulling kunnen geven aan onze duurzaamheidsambitie 

gaan we een plan uitwerken om ons bestaande areaal aan gemeentelijk vastgoed verder te 

verduurzamen. Hierbij maken we per object inzichtelijk welke maatregelen noodzakelijk en efficiënt 

zijn, wat dit kost en welke besparing dit jaarlijks oplevert in de exploitatie. In deze uitwerking stellen 

we een meerjarig uitvoeringsprogramma op waarin duidelijk wordt welke accommodaties we in welk 
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jaar aanpakken. De keuze voor de uitvoering van dit programma en het beschikbaar stellen van de 

benodigde financiën wegen we af bij de programmabegroting.  

 

Verkoopprotocol  

In het rekenkameronderzoek van 2015 is geconcludeerd dat bij gemeentelijke aan- en verkopen van 

vastgoed niet in strijd met wet- en regelgeving is gehandeld. Ook is geconcludeerd dat aan- en 

verkopen op een adequate vakkundige werkwijze zijn verlopen. Wel ontbreekt er een 

verkoopprotocol. Om die reden stelt het college een verkoopprotocol op waarin eenduidige en 

transparante uitgangspunten voor de verkoopprocedure worden vastgelegd.  

 

 

 


