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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De gemeente Gorinchem heeft een portefeuille vastgoed. Op verzoek van de raad wil de 
rekenkamercommissie het (strategisch) vastgoedbeleid evalueren en tot verbetervoor-
stellen komen. In de ogen van de rekenkamercommissie is de rol van het onderzoek om 
de raad meer inzicht te geven in wat strategisch vastgoed is en kan zijn. Dit ook in het 
licht van de huidige tijdgeest (ombuigen en strategisch sturen). 

 
Concreet zien wij het als onze opgave om antwoord te geven op de vraag hoe vanuit de 
rol van de raad het vastgoedbeleid verder vormgegeven kan worden. Als vertrekpunt 
geldt de Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018, welke door de gemeente-
raad is vastgesteld op 26 september 2013. Naast het toetsen van de visie op het vast-
goedbeleid richt het onderzoek zich op de vraag hoe het vastgoedbeleid verder vorm kan 
worden gegeven. Succes- en faalfactoren worden hierbij benoemd. Het doel van het on-
derzoek sluit daarbij goed aan op hetgeen de rekenkamercommissie in haar evaluatie 
2006-2010 treffend heeft aangegeven: “De rapporten van de rekenkamercommissie moe-
ten dan ook in de context van de lerende organisatie geplaatst worden om zo continu de 
controlepositie van de raad door te ontwikkelen”. Met het onderzoek worden derhalve 
handvatten geboden voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taak ten aan-
zien van het vastgoedbeleid verder vorm en inhoud te geven.  

1.2. Onderzoeksvraag 

De centrale vraag in het onderzoek naar het (strategisch) vastgoedbeleid van de ge-
meente Gorinchem luidt:  
 
Hoe kan de rol van de raad aangaande sturing op en beheersing van het gemeente-
lijk vastgoedbeleid worden geoptimaliseerd?  
 
Deze centrale vraag is door de rekenkamercommissie verdeeld in diverse deel- en sub-
vragen. Onderstaand hebben wij deze deel- en subvragen gegroepeerd. De vragen zijn 
uitgewerkt in gelijknamige hoofdstukken.  
 

1.2.1. Beleidskader vastgoed (toets visie op (strategisch) vastgoedbeleid) 

1. Wat verstaat de gemeente Gorinchem onder (strategisch) vastgoedbeleid? 
a. Wat zijn de beleidsdoelen ten aanzien van vastgoed, zowel in het vastgoed-

beleid zelf als in de inhoudelijke beleidsterreinen onderwijs, zorg, welzijn, 
sport en cultuur? 

b. Hoe verhouden de beleidsdoelen ten aanzien van (strategisch) vastgoed zich 
tot de beleidsdoelen ten aanzien van vastgoed in de aanpalende beleidster-
reinen onderwijs, welzijn, sport cultuur en overige accommodaties? Is een 
koppeling gemaakt tussen het vastgoedbeleid en de aanpalende beleidster-
reinen? Zo ja, zijn vastgoedbeleidsdoelen helder opgenomen in de aanpa-
lende beleidsterreinen?     

c. Zijn deze doelen helder en concreet geformuleerd? 
 

2. Hoe vindt sturing en controle plaats op het (strategisch) vastgoedbeleid? 
a. Wat zijn de formele verantwoordelijkheden van de raad? 
b. Wat zijn de formele verantwoordelijkheden van het college van burgemeester 

en wethouders? Wat is het mandaat van het college van B&W?  
c. Wat zijn de formele verantwoordelijkheden van het team Vastgoed & Belas-

tingen versus de beleidsinhoudelijke afdelingen?   
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3. In hoeverre is het vastgoedbezit inzichtelijk?  

a. Zijn de kosten en opbrengsten per object inzichtelijk?  
b. Zijn de doelen per object inzichtelijk?  
c. Zijn de benodigde acties per object inzichtelijk (bijvoorbeeld afloop huurcon-

tracten, onderhoud, etc.)? 
d. Zijn de risico’s inzichtelijk? 

  
4. Welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden tussen 2010 en 2014 (vernieuwde 

systemen, bezuinigingen, etc.)?  
 

1.2.2. Trends en ontwikkelingen vastgoed en inrichting vastgoedbeleid (beleidsdoelen 

versus veranderende markt en inrichting vastgoedbeleid) 

5. In hoeverre sluiten de beleidsdoelen ten aanzien van vastgoed aan bij de huidige 
marktomstandigheden? 
 

6. Welke aandachtspunten c.q. verbeterpunten kunnen worden opgenomen in het vast-
goedbeleid van de gemeente Gorinchem? 

 

1.2.3. Succes- en faalfactoren (effectiviteit van het huidige beleid en wat kan beter?)  

7. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 
van de gemeente Gorinchem vanuit de beleidsvoering?  
 

8. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 
van de gemeente Gorinchem vanuit de bedrijfsvoering?  

a. In hoeverre worden de beleidsdoelen in de praktijk behaald?  
 

9. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 
van de gemeente Gorinchem vanuit financiën?  

a. In hoeverre is het gemeentelijk bezuinigingsbeleid van invloed op het ge-
meentelijk vastgoedbeleid?  

 

1.2.4. Rol raad gekoppeld aan de informatievoorziening naar de raad  

10. Wat is de huidige rol van de raad met betrekking tot het (strategisch) vastgoedbeleid? 
 

11. Wat is de gewenste rol van de raad met betrekking tot het (strategisch) vastgoedbe-
leid?  
 

12. Is de huidige kwalitatieve en kwantitatieve informatievoorziening aan de raad vol-
doende om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?   

1.3 Onderzoeksaanpak  

Onderstaand zijn de stappen aangegeven die doorlopen zijn in het onderzoek.  
 
1. Stap 1: bestuderen vastgoedbeleid en aanpalend beleid door: 

a. Bestudering van relevante documenten over het vastgoedbeleid;  
b. Voeren van interviews met de ambtelijke organisatie en wethouders. 

2. Stap 2: bestuderen trends en ontwikkelingen en inrichting gemeentelijk vastgoedbe-
leid in den lande door: 

a. Bestuderen van relevante documenten over gemeentelijk vastgoedbeleid in 
Nederland en met betrekking tot de trends en ontwikkelingen in het vastgoed; 
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b. Voeren van interviews met de ambtelijke organisatie, wethouders, BOG-
makelaar en andere gemeenten. 

3. Stap 3: koppelen stap 1 en 2 om te komen tot succes- en faalfactoren: 
a. Bestuderen twee vastgoeddossiers gemeente Gorinchem; 
b. Voeren van interviews met de ambtelijke organisatie, wethouders en andere 

gemeenten. 
4. Stap 4: bestuderen informatievoorzieningen en rol raad: 

a. Deskresearch; 
b. Voeren van interviews met wethouders en raadsleden.  

5. Stap 5: opstellen rapportage en presentatie.  
 
De rekenkamercommissie is gedurende de uitvoering van het onderzoek betrokken, 
vooraf, tussentijds en bij de totstandkoming van de eindrapportage.  

1.4. Afbakening 

1.4.1. Begrip (strategisch) vastgoedbeleid 

Onder (strategisch) vastgoedbeleid wordt verstaan de maatregelen die een gemeente 
neemt ten aanzien van  haar gemeentelijk vastgoed, als instrument voor een doeltreffen-
de en doelmatige invulling van haar beleid om maatschappelijke en publieke doelen te 
bereiken. Kortom, gemeentelijk vastgoed is een middel om maatschappelijke en publieke 
doelen te bereiken. 
  

1.4.2. Vastgoeddossiers  

Ter verdieping zijn steekproefsgewijs een tweetal vastgoeddossiers onderzocht op de 
volgende aspecten: 

 Verloop bedrijfsvoering; 

 Verloop besluitvormingsproces; 

 Toets afstemming beleidsinhoud versus vastgoedbeleid. 
 
De focus in de twee dossiers ligt enerzijds op een vastgoedobject dat op de korte termijn 
ter besluitvorming tot verkoop/verhuur wordt voorgelegd aan het college en/of raad en 
anderzijds op een dossier waarvoor in het verleden een besluit is genomen tot aankoop 
van een pand. Door deze focus wordt niet alleen naar het verleden gekeken, maar juist 
ook naar de toekomst. Het is interessant om te bezien hoe de raad bij toekomstige be-
sluitvorming betrokken gaat worden en hoe deze besluitvorming wordt voorbereid.    
 
De twee vastgoedobjecten met de daarbij behorende besluitvormingsdossiers die zijn 
beschouwd, zijn:  

 De Molenstraat 32; 

 Boerenstraat 11a.  
 
Deze objecten zijn op basis van de onderstaande selectiecriteria geselecteerd: 

 Financiële omvang; 

 Functie; 

 Toekomst versus verleden.  
 
Het feit dat we, mede gezien de beschikbare onderzoekstijd, twee dossiers hebben be-
studeerd, betekent dat wij terughoudend zijn in het doen van algemene uitspraken op ba-
sis van onze bevindingen uit deze twee dossiers. De bevindingen vanuit de twee concre-
te projecten hebben we gebruikt als voorbeeld en ter ondersteuning van onze bevindin-
gen die via bureauonderzoek en interviews tot stand zijn gekomen. 
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1.4.3. Best practices 

De term best practices wordt tegenwoordig veel gebruikt, in veel gevallen als synoniem 
voor ‘lessons learned’, als richtlijn of een goed voorbeeld. Eigenlijk is het een beschrijving 
van een methode, een aanpak of een werkwijze, die aantoonbaar rendement heeft opge-
leverd. Het gaat er om dat van ervaringen elders met vastgoedbeleid en de structureren 
daarvan geleerd kan worden in de Gorinchemse praktijk. Daartoe hebben wij in het kader 
van dit onderzoek een nadere analyse gemaakt van de wijze van organisatie van het 
vastgoedbeleid in de gemeenten Den Haag en Tilburg. De gemeente Tilburg heeft vanaf 
2010 een visie opgesteld voor het beheer van haar vastgoed en de gemeente Den Haag 
heeft een centrale vastgoedorganisatie opgericht. Uiteraard verschillen deze gemeenten 
qua omvang met de Gorinchem, maar gezien de ervaring van deze gemeenten ten aan-
zien van hun vastgoedbeleid en organisatie daarvan maakt het interessante voorbeelden 
om van te leren voor onderdelen die relevant zijn voor Gorinchem. Naast de beide ge-
meenten is in het bureauonderzoek uiteraard ook onze ervaring en onze nadere studie 
ten aanzien van het vastgoedbeleid in andere gemeenten betrokken. 
 

1.4.4. Onderzoeksperiode  

De periode waarop het onderzoek betrekking heeft betreft 2010-2013. Daarbij dient te 
worden opgemerkt dat niet alleen naar het verleden is gekeken, maar juist ook naar de 
toekomst om zo conclusies en aanbevelingen aan te bieden waarmee de rol van de raad 
kan worden doorontwikkeld en daarmee de uitkomsten ook hanteerbaar zijn voor de 
nieuwe raad.   

1.5. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 behandelt het beleidskader van de gemeente Gorinchem met betrekking tot 
(strategisch) vastgoed en dus ook het kader vanuit de aanpalende beleidsterreinen (on-
derwijs, welzijn, sport, cultuur en overige accommodaties) met betrekking tot vastgoed. In 
hoofdstuk 3 wordt bezien in hoeverre de huidige marktomstandigheden van invloed zijn 
op de beleidsdoelen die door de gemeente Gorinchem zijn gesteld voor haar Vastgoed-
beleid en daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de inrichting van het vastgoedbe-
leid. Vervolgens behandelt hoofdstuk 4 de succes- en faalfactoren op de onderdelen be-
leidsvoering, bedrijfsvoering en financiën. In hoofdstuk 5 wordt de huidige en gewenste 
rol van de raad behandeld. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de informatie-
voorziening van de raad. Deze rapportage wordt vervolgens afgesloten met conclusies 
en aanbevelingen om de rol van de raad aangaande sturing en beheersing van het ge-
meentelijk vastgoedbeleid te optimaliseren.  
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2. Beleidskader vastgoed  

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving gegeven van het beleidskader van de gemeente 
Gorinchem met betrekking tot vastgoed en dus ook het kader vanuit de aanpalende be-
leidsterreinen (onderwijs, welzijn, sport, cultuur en overige accommodaties) met betrek-
king tot vastgoed. Wat zijn de beleidsdoelen? Vervolgens wordt aangegeven hoe de stu-
ring en controle door de raad op deze kaders plaatsvindt. Daarbij is het van belang te we-
ten wie verantwoordelijk is voor wat. Ook zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het 
vastgoedbezit van de gemeente Gorinchem en de ontwikkelingen die hebben plaatsge-
vonden in de periode 2010-2013 ten aanzien van de organisatie van het gemeentelijk 
vastgoed.  

 

 
Figuur 1: Overzicht relatie vastgoedbeleid en aanpalende beleidsterreinen.  

2.2. Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 

Vanuit de gemeenteraad is sterk de behoefte aan beleidskaders om te kunnen sturen op 
het gemeentelijk vastgoed. ln de Visie op Vastgoed zijn de beleidskaders door de raad in 
september 2013 vastgesteld1. Deze kaders worden verder uitgewerkt in de Nota Vast-
goedbeleid. De planning is dat deze nota in maart 2014 ter besluitvorming wordt voorge-
legd aan de raad.  
 

2.2.1. Beleidskaders 

In september 2013 is de Visie op Vastgoed vastgesteld door de raad van de gemeente 
Gorinchem. De visie is dat de gemeente bij uitvoering van het vastgoedbeleid stuurt op 
maatschappelijk rendement, vanuit de drijfveer om maatschappelijke en publieke doel-
stellingen te bereiken. Daarnaast geeft de gemeente Gorinchem aan dat zij ten aanzien 
van het vastgoedbeheer een efficiënte bedrijfsvoering voert (c.q. gaat voeren), waarbij de 
kosten en opbrengsten van het gemeentelijk vastgoed transparant zijn.   
 
De volgende beleidskaders komen daaruit voort: 

 De gemeente Gorinchem heeft geen actieve eigenaarsrol in vastgoed tenzij dit nood-
zakelijk is voor het bereiken van maatschappelijke of publieke doelstellingen en voor 
zover dit niet op een andere wijze geregeld kan worden; 

 Voor maatschappelijk vastgoed wordt een kostendekkende huur in rekening ge-
bracht. Eventuele subsidies worden vanuit beleidsafdelingen bekostigd en gebudget-
teerd. Het saldo dat ontstaat na aftrek van de huidige huurinkomsten van de beoogde 

                                                      
1 Raadsvoorstel: Nummer 2013 -1047 , Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018.  
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kostendekkende huur voor het gebruik van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, 
voor zover dit van toepassing is op culturele en sociaal culturele activiteiten, wordt 
toegevoegd aan de betreffende begrotingsposten voor cultuur respectievelijk sociaal 
cultureel werk; 

 Voor commercieel vastgoed wordt een marktconforme huur in rekening gebracht; 

 De gemeentelijke basisadministratie is goed op orde en centraal geregistreerd en 
aangestuurd; 

 Er is inzicht in: 
o Meerjarenonderhoudsplanningen; 
o Exploitatiebegrotingen; 
o Bezit, kosten en opbrengsten.  

 De gemeente Gorinchem besluit vanuit strategische overwegingen over aan- en ver-
koop van vastgoed: 

o Indien vastgoed de realisatie van de beleidsdoelstellingen niet meer dient, 
wordt het vastgoed verkocht.  

 De gemeente Gorinchem voert tactisch portefeuillebeleid voor haar gemeentelijk 
vastgoed: 

o Vastgoedbezit wordt tactisch ingezet voor alle functies (optimale match tus-
sen vraag en aanbod); 

o Er wordt gestuurd op bezettingsgraad en voorkoming van leegstand en over-
aanbod; 

o Er wordt nadrukkelijk aangesloten bij partners (woningbouwcorporaties, 
schoolbesturen, brandweer) binnen de gemeente.   

 Duurzaamheid en energiezuinigheid staan hoog in het vaandel bij het beheer en de 
ontwikkeling van het vastgoed; 

 Besluitvorming over de uitvoering van het vastgoedbeleid ligt bij het college. Bij afwij-
king wordt overleg gevoerd met de raad. 

 
Uit het bovenstaande blijkt dat het uitgangspunt van het gemeentelijk vastgoedbeleid is 
dat de gemeente daarmee een maatschappelijk doel bereikt. De gemeente bezit daar-
mee geen vastgoed enkel vanuit commercieel oogpunt. Gemeentelijk vastgoed is een 
middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Dit betekent tevens dat zal worden 
overwogen om gemeentelijk vastgoed af te stoten op het moment dat daarmee geen 
maatschappelijk doel meer wordt gediend.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat een aantal van de bovenstaande punten ons 
inziens geen beleidskaders betreft, maar operationele randvoorwaarden zijn om een ef-
fectief en efficiënt beleid te kunnen voeren. Deze punten zijn: 

 De gemeentelijke basisadministratie is goed op orde en centraal geregistreerd en 
aangestuurd; 

 Er is inzicht in: 
o Meerjarenonderhoudsplanningen; 
o Exploitatiebegrotingen; 
o Bezit, kosten en opbrengsten.  

2.3. Relevante inhoudelijke beleidskaders  

Gemeentelijk vastgoed is, zoals in het voorgaande geschetst, een instrument c.q. middel 
om maatschappelijke doelstellingen op het gebied van cultuur, welzijn, sport en onder-
wijs, maar ook zorg, economie en eigen bedrijfsvoering te bereiken. Om de koppeling 
tussen het vastgoedbeleid en de aanpalende beleidsterreinen te kunnen bepalen, dient 
per beleidsterrein te worden gekeken of en in hoeverre in het betreffende beleid wordt 
gesproken over accommodatie- c.q. vastgoedbeleid. Onderstaand wordt dan ook per be-
leidsterrein het beleidskader voor vastgoed aangegeven. Deze kaders zijn in de periode 
2010-2013 vastgesteld. De beleidsdoelen per beleidsterrein staan omschreven in bijlage 
5.       
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2.3.1. Beleidskaders onderwijshuisvesting2 

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat opgenomen dat de volgende aan-
dachtspunten bij de ontwikkeling en invulling van het vastgoedbeleid worden meegeno-
men:  

 (Norm)bekostiging;  

 Leegstand en onttrekking onderwijsruimte;  

 Eigendom, beheer en exploitatie;  

 Medegebruik en verhuur;  

 Meerjarenonderhoud actualisering en borging.  
 

2.3.2. Beleidskaders welzijnsaccommodaties  

In de nota Van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen is per stadsdeel in kaart gebracht 
welke accommodaties worden gebruikt en is op basis van de functies en het schaalni-
veau van het sociaal cultureel werk een analyse gemaakt van de bezetting (bezettings-
graad), de kosten (huur, eigenaarsonderhoud, OZB en de verzekering), de opbrengsten, 
de geschiktheid en de beschikbaarheid.  
 
Daarnaast zijn in de nota Van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen de uitgangspunten 
voor het dagelijks beheer van buurthuizen weergeven:  

 De besluitvorming van de gemeente Gorinchem om fors te bezuinigen op het budget 
voor het welzijnswerk, heeft de Raad van Toezicht van de welzijnsorganisatie Staerk 
doen besluiten om met ingang van 2014 de stichting Staerk te ontbinden. De buurt-
huizen die door Staerk tot 31 december 2013 werden beheerd en geëxploiteerd blij-
ven wel open. De gemeente Gorinchem neemt waar nodig het beheer en de exploita-
tie van de buurthuizen voor haar rekening in het transitiejaar 2014. De inspanning is 
om in 2014 het beheer en de exploitatie bij betrokken gebruikers/vrijwilligers neer te 
leggen; 

 Dagelijks beheer en exploitatie wordt per buurthuis bekeken en wordt zoveel mogelijk 
door vrijwilligers gedaan (maatwerk per gebouw); 

 Het dagelijks beheer van een buurthuis wordt gezien als een activiteit waarvoor een 
stichting een vergoeding kan aanvragen; 

 De activiteiten die plaatsvinden in de buurthuizen dienen te passen binnen de func-
ties van het welzijnswerk (ondersteuning burgerinitiatieven, ouderenwerk, kinder-
/tienerwerk, jongerenwerk, straatcoach, ondersteuning vrijwilligers, ouder en kindcen-
trum, cursussen en (educatieve) activiteiten).  

 Voor 2014 vindt er een verrekening plaats tussen de uitgaven en inkomsten. Per ge-
bouw wordt vooraf een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de be-
heerder en de vaste lasten. De kostprijsdekkende huren moeten nog worden bere-
kend; 

 De inkomsten uit de verhuur worden ingezet voor exploitatie; 

 Gestimuleerd wordt om het gebouw zo effectief mogelijk te exploiteren, waarbij er 
een reële bijdrage voor gebruik van een ruimte in een buurthuis wordt doorgerekend. 

 
Bij he bovenstaande dient opgemerkt te worden dat de nota Van Sociaal Cultureel Werk 
naar Meedoen een eerste verkenning betreft waarin bovenstaande uitgangspunten zijn 
opgenomen om tot beleidskaders voor de lange termijn te komen. Vooralsnog betreft de 
nota van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen een korte termijn plan.  

2.3.3. Beleidskaders culturele accommodaties  

 De cultuurvisie 2013-2018, vastgesteld op 27 juni 2013 door de raad van Gorinchem, 
hanteert de volgende beleidskaders: Aandacht voor cultuureducatie; 

                                                      
2 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs d.d. september 2011.  
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 Verbinding met mensen door:  
o Publieksontwikkeling en – binding; 
o Talentontwikkeling.  

 Verbinding traditie en vernieuwing door: 
o Betrokkenheid inwoners bij eigen historie; 
o Eigentijdse presentatie cultuurerfgoed; 
o Samenhang fysieke kwaliteiten en culturele functies. 

 Verbinding toerisme en economie door:  
o Krachtig toeristisch profiel opbouwen en culturele kwaliteit toevoegen aan 

wat er al is; 
o Innovatie.  

 Verbinding met de regio door: 
o Gedeelde regionale verantwoordelijkheid ten aanzien van een duurzaam en 

gevarieerd aanbod van culturele voorzieningen.   
 
Vanuit de bovenstaande beleidskaders ziet de gemeente Gorinchem een clustering van 
culturele functies in vier functionaliteiten: 
1. Huis van inspiratie. De volgende uitgangspositie wordt hierbij gehanteerd:  

a. Clustering van alle functies onder één dak (o.a. het gecombineerd kunnen 
gebruiken van  accommodaties); 

b. Gepositioneerd in centrum van samenleving (letterlijk en figuurlijk); 
c. Gebruik maken van bestaand vastgoed; 
d. Transformatie van verschillende organisaties naar één samenwerkend ge-

heel van organisaties; 
e. Cultuureducatieve functie; 
f. Verbinding toerisme en economie; 
g. Ontwikkelingen fusie bibliotheeknetwerken ZHZO en A tot Z.  

2. Stadspodium. De volgende uitgangspositie wordt hierbij gehanteerd: 
a. Professionele- en amateurpodiumkunsten (dorpshuisfunctie) toegankelijk 

maken/houden voor inwoners, onderwijs en regio;  
b. Cultuureducatieve functie.  

3. Cultuureducatie. De volgende uitgangspositie wordt hierbij gehanteerd: 
a. Laagdrempelig middel ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling en crea-

tief denkvermogen van jongeren tot 25 jaar; 
b. Makelaarsrol t.b.v. aanbod tussen scholen en culturele aanbieders (daardoor 

100% bereik); 
c. Stimuleren en faciliteren talentontwikkeling (in de breedte); 
d. Extra aandacht voor specifieke doelgroepen (kwetsbaren) en wijken; 
e. Ondersteunen activiteiten cultureel erfgoed en tradities. 

4. Spreekkamer. De volgende uitgangspositie wordt hierbij gehanteerd: 
a. De Spreekkamer is geen instituut maar een functie;  
b. Ideeënmakelaar; 
c. Creatieve marktplaats;  
d. Stimuleren kortdurende innovatieve cultuurprojecten; 
e. Inspirerende burgerinitiatieven.  

 
Daarnaast heeft de gemeente Gorinchem in haar cultuurvisie opgenomen dat zij anders 
gaat subsidiëren. Instellingen krijgen straks geen subsidie meer. In plaats daarvan gaat 
de gemeente culturele activiteiten en projecten subsidiëren die tegemoet komen aan de 
gestelde beleidsdoelen voor Cultuur. Om de instelling de tijd te geven om hier op in te 
spelen, worden de huidige subsidierelaties met de culturele instellingen gefaseerd afge-
bouwd tot 0 euro in uiterlijk 2016. Daarbij is het belangrijk dat duidelijk wordt welke te-
genprestatie tegenover het verstrekte subsidiegeld staat. Een nieuw subsidiebeleid op 
basis van deze kaders zal onderdeel uitmaken van de uitwerking van het Toekomstbeeld 
voor cultuur (dit Toekomstbeeld is vastgesteld door de raad op 31 oktober 2013). 
 
Op basis van het bovenstaande heeft de gemeente Gorinchem in haar cultureel beleid 
(nota “Gorinchem verbindt’) de culturele functies opnieuw gedefinieerd. Daarbij is geke-
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ken naar de culturele instellingen en hun gebouwen en de financiële impact van de sce-
nario’s voor de gemeente. De subsidiebedragen per instelling en totaal zijn in beeld ge-
bracht voor 2010, 2011 en 2012. Naast de subsidiebedragen is er ook een overzicht 
weergeven van de kosten van de cultuurgebouwen (voor zover eigendom van de ge-
meente) en de (huur)inkomsten die ertegenover staan.    
 

2.3.4. Beleidskaders sport 

In januari 2007 heeft de gemeenteraad van Gorinchem de kaders voor het gemeentelijk 
sportbeleid vastgesteld. De kaders zijn:  

 Het scheppen van voorwaarden voor het behoud en het realiseren van een kwalitatief 
goed aanbod van sportaccommodaties; 

 Als eigenaar van sportaccommodaties zorg dragen voor verantwoord gebruik, be-
heer, onderhoud en exploitatie; 

 Het uitnodigen van burgers tot actieve sportbeoefening; 

 Het regisseren van de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid; 

 Het beoordelen van de effectiviteit van het gemeentelijk sportbeleid.  
   

In het sportplan 2012-2015 zijn de bovenstaande kaders verder uitgewerkt. Ten behoeve 
van de eerste twee kaders zijn de volgende uitgangspunten door de gemeente Gorin-
chem opgesteld:  

 Nieuwe brede scholen ontwikkelen: één van de doelen is het brede binnen- en bui-
tenschoolse aanbod voor onderwijs, sport en cultuur verrijken en beter op elkaar af-
stemmen; 

 Renoveren van de gemeentelijke gymzalen in “nieuwe stijl”; 

 Zwembad Cariba en sporthallen: het zwembad en de drie sporthallen worden be-
heerd en geëxploiteerd door de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS). 
De aankomende jaren zijn de speerpunten bij de SGS:  

o Een optimalisatie van de exploitatie van de sportaccommodaties (door de 
bezuinigingen ingegeven);  

o Zwemmen zal een laagdrempelige beweegactiviteit blijven die voor alle Go-
rinchemers uitnodigend is (iedereen kan meedoen!);  

o Onderzoek doen naar energiebesparende en milieuvriendelijke mogelijkhe-
den voor het zwembad (denk aan snoei/groenafval verbranding voor de ver-
warming van het water) en mogelijk de sporthallen;  

o Eén keer in de twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en de 
resultaten daaruit gebruiken om te komen tot een verbeterde bedrijfsvoering;  

o Behouden van het schoolzwemmen op de basisscholen ter bevordering dat 
elk kind in Gorinchem een zwemdiploma heeft (uit de bezuinigingsoperatie 
van de gemeente Gorinchem blijkt dat schoolzwemmen bijna komt te verval-
len. Zie paragraaf 2.7.2.);  

o Professionaliseren en digitaliseren van de verhuur, de informatieverstrekking 
en marketing van de sportaccommodaties.  

 Optimale bezetting sportvelden: de visie op het sportaccommodatiebeleid voor de 
sportvelden is het volgende:  

o Capaciteit; De behoefte bepalen aan de hand van de huidige en toekomstige 
capaciteitsvraag naar sportvoorzieningen; 

o Spreiding; de buitensportaccommodaties in Gorinchem centreren op Sport-
park Molenvliet (west) en behoud van sportpark Dalem (oost). Daarnaast in 
de wijken de ruimtelijke mogelijkheid bieden voor buitensportverenigingen 
zich te profileren en waar mogelijk materialen beschikbaar te stellen; 

o Sport als middel; het accommodatiebeleid speelt in op thema’s als de brede 
school, sport & sociale binding, sport & gezondheid, buurtsport etc. door zich 
met behulp van Gorinchem Beweegt te profileren in de wijk.  

o Kwaliteit en toegankelijkheid;  
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 de accommodatie is (waar mogelijk) bruikbaar voor meerdere takken 
van sport, voor verschillende gebruikers en voor specifieke groepen 
(fysiek) toegankelijk; 

 de accommodatie voldoet aan de wet- en regelgeving, richtlijnen 
NOC*NSF en protocollen (functionaliteit, kwaliteit, veiligheid en hygi-
ene);  

 de accommodatie is goed en veilig bereikbaar;  
 de accommodatie is betaalbaar voor gebruikers en gemeente.  

 Beweegvriendelijke omgeving: in 2001 heeft de raad een visie buitenspelen vastge-
steld. Hierin wordt aangegeven dat de woonomgeving aan een aantal basisvoor-
waarden moet voldoen om optimaal te kunnen spelen. De belangrijkste voorwaarden 
zijn: veiligheid, bereikbaarheid, herbergzaamheid, samenhang en herkenbaarheid. In 
het algemeen geldt dat er sprake is van een redelijke spreiding van speelvoorzienin-
gen over de stad. Voor de binnenstad is het aanbod relatief beperkt. De ruimtelijke 
mogelijkheden om dit te verbeteren, ontbreken hiervoor in de binnenstad.  

 
Daarnaast dient vermeld te worden dat voor de sportvelden Meerjaren Investerings- en 
Onderhoudsplannen worden opgesteld. Ook is er een tarievenstelsel voor buiten- en bin-
nensportaccommodaties opgesteld. Voor de buitenaccommodaties gelden de volgende 
uitgangspunten:  

 Op basis van normkosten naar (soort) veld worden alle verenigingen op basis van het 
gelijkwaardigheidsbeginsel belast;  

 De kortingsstructuur op basis van criteria te laten vallen (dus hiermee een andere in-
vulling te geven aan dit kader) en de normhuur voor alle buitensportaccommodaties 
op basis van gelijke dekkingswaarde (15%) vast te stellen;  

 Het extra budget ( € 12.500,-) in te zetten als budgetsubsidie op de eerder voorge-
stelde criteria (jeugdleden, gehandicapten en omvang van de vereniging) en deze cri-
teria aan te vullen met een subsidie voor ouderen;  

 Normkostenbedrag per lid niet meer dan € 200,- c.q. bij afweging niet meer dan        
€ 350,- te laten zijn. 

 
Voor de binnenaccommodaties gelden de volgende uitgangspunten: 

 Op basis van normkosten van het aantal vierkante meter sportoppervlakte worden al-
le verenigingen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel belast; 

 De normhuur voor alle binnensportaccommodaties op basis van gelijke dekkings-
waarde vast te stellen (28% gymlokalen, 78% sporthallen); 

 De kosten per lid niet meer dan € 100,- te laten zijn.  
 

Bovenstaande vastgestelde punten worden bij de ontwikkeling en invulling van het vast-
goedbeleid meegenomen. Bovenstaande uitgangspunten zijn opgesteld om een kwalita-
tief goed aanbod van sportaccommodaties te ontwikkelen en zorg te kunnen dragen voor 
een verantwoord gebruik, onderhoud en exploitatie van sportlocaties. Uit bovenstaande 
kan geconcludeerd worden dat dit mogelijk is doordat sport is gekoppeld aan brede scho-
len, renovatie van gymzalen, de optimale bezetting van sportvelden en een onderhouds-
plan voor buitensportaccommodaties opstellen, een optimalisatie van de exploitatie en de 
bezettingsgraad van de sporthallen en het zwembad realiseren en het huidige kwaliteits-
niveau van beweegvriendelijke wijken handhaven.  

 

2.3.5. Overige beleidskaders  

 Kwaliteitsplan gemeentelijke gebouwen en objecten 2009-2013 – Onderhoudsbeleid 

gemeentelijke gebouwen 

In het kwaliteitsplan gemeentelijke gebouwen en objecten 2009-2013 zijn de kaders en 
uitgangspunten vastgelegd voor het te voeren onderhoudsbeleid. De uitgangspunten 
worden gevormd door het vaststellen van de kwaliteitsniveaus van alle gebouwen en ob-
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jecten. Alle gebouwen en objecten zijn geclassificeerd in één van de volgende drie kwali-
teitsniveaus met de daarbij behorende kenmerken: 
1. Representatief gebruik: 

a. Hieronder vallen belangrijke openbare gebouwen, monumenten en kapitaal-
goederen die in hoge mate een bijzondere uitstraling nodig hebben. 

b. Hoog niveau onderhoud waarbij veiligheid, gezondheid, techniek, functionali-
teit en esthetica de belangrijkste criteria zijn. 

c. Veel planmatig onderhoud en weinig klachtenonderhoud. 
2. Normaal gebruik: 

a. Hieronder vallen gebouwen en objecten die vanuit hun functie worden ge-
bruikt en normaal onderhoud verlangen. 

b. Normaal niveau onderhoud waarbij veiligheid, gezondheid, techniek en func-
tionaliteit de belangrijkste criteria zijn. Esthetica wordt op een lager niveau 
beoordeeld. 

c. Normaal planmatig onderhoud en normaal klachtenonderhoud. 
3. Instandhouding (minimaal) gebruik: 

a. Hieronder vallen gebouwen en objecten die vanwege hun beperkte levens-
duur en/of die op termijn worden afgestoten en minimaal onderhoud vragen. 

b. Laag niveau van onderhoud waarbij veiligheid en gezondheid de belangrijk-
ste criteria zijn. 

c. Techniek en functionaliteit wordt op een laag niveau beoordeeld. Esthetica is 
geen criterium. 

d. Weinig of geen planmatig onderhoud en veel klachtenonderhoud. 
 
Bij de vorige vaststelling van de MOP’s  hebben diverse gebouwen en objecten de classi-
ficatie ‘representatief’ gekregen. In de nieuwe MOP’s worden de meeste panden gekwali-
ficeerd als normaal.  
 
In de begroting zijn voor alle gemeentelijke gebouwen meerjarige ramingen (regulier en 
groot) opgenomen voor de onderhoudslasten. Zie als voorbeeld onderstaande passage 
uit de begroting 2014.   

 

2.4. Vastgoedbeleid versus relevante inhoudelijke beleidskaders 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het vastgoedbeleid via de Visie op Vastgoed een 
aantal uitgangspunten kent. Deze zijn van invloed op hoe omgegaan moet worden met 
het vastgoedbeleid de komende jaren en dientengevolge met het (vastgoed)beleid van 
de diverse inhoudelijke beleidsvelden. Deze laatste slag is blijkens de diverse visies en 
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beleidsdocumenten nog beperkt gemaakt. Er worden tal van ambities ten aanzien van 
bijvoorbeeld sport en cultuur geformuleerd die echter beperkt een vertaling kennen naar 
de vastgoedconsequenties en kosten daarvan. Wel zijn in de begroting meerjarenramin-
gen onderhoud opgenomen voor alle gemeentelijke panden, maar niet geheel duidelijk 
komt naar voren wat de financiële consequenties zijn ten aanzien van het vastgoed in-
dien de diverse beleidsvisies en beleidslijnen worden uitgevoerd. Een duidelijkere koppe-
ling en vertaling van de consequenties van het gemeentelijke vastgoed voor de inhoude-
lijke beleidsvelden is dus gewenst. 

2.5. Sturing en controle 

De vraag die beantwoord moet worden, is op welke wijze sturing en controle plaatsvindt 
ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid. Om deze vraag te kunnen beantwoor-
den, dient op twee niveaus inzicht te zijn in de verdeling van verantwoordelijkheden: 

- Bestuurlijk: raad versus college; 
- Ambtelijk: welke (beleids)afdeling gaat waar over?  

 

2.5.1. Verantwoordelijkheden raad  

Middels de Visie op Vastgoed, het beheerskwaliteitsplan en de begroting stelt de ge-
meenteraad haar kaders voor het gemeentelijk vastgoed vast. Vervolgens dienen deze 
kaders verder uitgewerkt te worden in beleidsnota’s. Echter, uit de voorgaande paragra-
fen blijkt dat de koppeling tussen de Visie op Vastgoed en de inhoudelijke beleidsterrei-
nen nog niet volledig is gemaakt.  
Het is van belang dat inzichtelijk is welke consequenties (inhoudelijk en financieel) het 
betreffende beleid heeft op de accommodaties c.q. het vastgoed.  
Normaliter toetst en controleert de raad vervolgens op basis van de rapportages in de 
P&C cyclus of de uitvoering conform de gestelde kaders heeft plaatsgevonden. Deze 
rapportages zijn opgenomen in de rekening en de eerste en tweede TURAP (zie ook pa-
ragraaf 2.4.4. Controle). 
 

2.5.2. Verantwoordelijkheden college  

In de ideale situatie vindt de uitvoering door het college van het door de raad geformu-
leerde vastgoedbeleid plaats via besluitvorming over concrete projecten, meerjarenon-
derhoudsplannen, evaluaties etc. 
 

2.5.3. Verantwoordelijkheden organisatie-eenheid Vastgoed  

Binnen de ambtelijke organisatie is er een organisatie-eenheid (thans Team Vastgoed & 
Belastingen) die namens de gemeente optreedt als eigenaar van het gemeentelijk vast-
goed. In de Nota Vastgoedbeleid staat opgenomen dat dit team de rol van portefeuille-
manager en de rol van kwaliteitsbewaker bij nieuwbouw en verbouw van maatschappelijk 
vastgoed door derden vervult. Daarnaast staat in deze nota opgenomen dat zij verant-
woordelijk is voor zowel het commercieel beheer van het gemeentelijk vastgoed, als het 
technisch beheer en dat zij de beleidsdocumenten verzorgt waarin de kaders worden 
vastgelegd van het vastgoedbeleid. Uit de interviews is gebleken dat de vastgoedorgani-
satie nog niet altijd vanaf het begin bij nieuwe vastgoedvoorzieningen wordt betrokken. 
De rol van kwaliteitsbewaker kan de vastgoedorganisatie dan ook nog niet volledig ver-
vullen. Dit komt mede doordat de nota Vastgoedbeleid, die de feitelijke inrichting moet 
regelen, nog niet is vastgesteld. Deze vaststelling staat gepland voor maart 2014. Het is 
derhalve voor de diverse betrokken afdelingen nog zoeken naar een juiste rolverdeling. 
Wel kan worden geconstateerd dat het besef van de nieuwe rol al breed gedragen wordt 
binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Duidelijkheid en invulling geven aan de 
nieuwe rolverdeling en deze vastleggen, is dan ook de komende periode aan de orde. 
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2.5.4. Verantwoordelijkheden beleidsafdelingen  

De beleidsafdelingen formuleren de vraag vanuit hun werkveld en treden – namens het 
gemeentebestuur – op als (strategisch) opdrachtgever ten aanzien van (her)ontwikkeling 
van gemeentelijk vastgoed. Zij zijn hierbij verantwoordelijk voor het beleidsoverleg met de 
gebruikers, de prognoses en inhoudelijke programmering en de structurele financiële 
dekking. Daarbij is het van belang dat de beleidsafdelingen de vastgoedorganisatie vanaf 
het prilste begin (de initiatieffase) bij de programmering van nieuwe vastgoedvoorzienin-
gen betrekt. Zoals in het voorgaande is aangegeven, is uit de interviews met het team 
Vastgoed & Belastingen en met een aantal beleidsafdelingen gebleken dat de vastgoed-
organisatie wel vaker wordt betrokken, maar zeker nog niet altijd vanaf het begin van een 
traject. 
 

2.5.5. Controle 

In het kader van de Planning en Control cyclus worden verschillende rapportages opge-
steld. De gemeente stelt deze rapportages op ten behoeve van de kaderstellende en 
controlerende taak van de gemeenteraad.  
 
De gemeente kent op dit moment de onderstaande producten in relatie tot het vastgoed-
beleid, welke door de gemeenteraad worden vastgesteld:  

 Perspectiefnota: uitgangspunten begroting;  

 Begroting: kaders voor het te voeren beleid en meerjarenraming van kasstromen 
MOP;  

 Rekening: verantwoording afgelopen jaar; 

 Eerste en tweede TURAP: constateren van afwijkingen ten opzichte van de begroting 
van het lopende boekjaar en de meerjarenbegroting.  

 
De vraag is echter of in de bovenstaande rapportages het vastgoedbeleid en de bijbeho-
rende financiële consequenties op een goede en inzichtelijke wijze worden gepresen-
teerd, zodat de gemeenteraad zijn controlerende taak kan uitvoeren. Uit het interview met 
de raadsleden is gebleken dat een groot deel van de raadsleden de consequenties van 
inhoudelijk beleid op het vastgoed onvoldoende inzichtelijk vindt en de raad daardoor   
onvoldoende kan sturen op het beleid. Dit mede omdat vastgoed niet als separaat onder-
deel is opgenomen in de begroting. Dat vergt vervolgens nader inzicht in welke (begro-
tings)producten onder de verschillende soorten vastgoed vallen en welke beleidsafdeling 
hiervoor verantwoordelijk is.   
 

2.5.6. Conclusie 

De conclusie op basis van het bovenstaande is dat in de meest ideale situatie:  

 De gemeenteraad de kaders op hoofdlijnen vaststelt op basis van de perspectiefnota 
en de begroting en zij het gemeentelijk vastgoedbeleid toetst en controleert middels 
de rekening en de TURAP’s;  

 Het college uitvoering geeft aan het gemeentelijk vastgoedbeleid binnen de kaders 
van de gemeenteraad;  

 De vastgoedorganisatie de eigenaar is van het vastgoed en daardoor de rol van kwa-
liteitsbewaker bij nieuwbouw en verbouw van maatschappelijk vastgoed door derden 
vervult en verantwoordelijk is voor zowel het commercieel beheer van het gemeente-
lijk vastgoed, als het technisch beheer;  

 De beleidsinhoudelijke afdelingen verantwoordelijk zijn voor het maken van het be-
leid. Zij zijn hierbij verantwoordelijk voor het beleidsoverleg met de gebruikers, de 
prognoses en inhoudelijke programmering en de structurele financiële dekking. Kort-
om, de beleidsdoelen ten aanzien van (strategisch) vastgoed zijn geformuleerd door 
de beleidsinhoudelijke afdelingen en worden vastgesteld door de raad als kader om 
op te sturen en te toetsen. 
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Echter, uit de interviews is gebleken dat alle partijen (raad, college, de vastgoedorganisa-
tie en de beleidsinhoudelijke afdelingen) van mening zijn dat zij hun taak nog onvoldoen-
de goed kunnen uitvoeren. Daarvoor is behoefte aan meer inzicht in wat de consequen-
ties voor het vastgoed c.q. de accommodaties zijn van het vastgestelde inhoudelijk be-
leid. Hier ligt een belangrijke verbeteropgave. Een opgave die overigens past binnen de 
transitiefase. Deze transitiefase vindt plaats vanaf het moment waarop de Visie op Vast-
goed is vastgesteld (september 2013) tot en met de geplande vaststelling van de nota 
Vastgoedbeleid in maart 2014. Vervolgens loopt de transitiefase door in 2014 door mid-
del van de uitwerking van de nota. De transitiefase hangt tevens samen met de imple-
mentatie van de visie op cultuur en de nota Van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen.  

2.6. Vastgoedbezit 

2.6.1. Gemeentelijke portefeuille 

De gemeentelijke portefeuille bestaat uit 129 gebouwen (op basis van de vastgoedlijst) 
onderverdeeld in maatschappelijk vastgoed (65%), commercieel vastgoed (10%) en ove-
rig vastgoed (25%). Het maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat is toegewezen aan 
een maatschappelijke of publieke activiteit. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentehuis, 
de sportaccommodaties, de schoolgebouwen, de buurthuizen, de theaters, het museum 
en de bibliotheek. Dit vastgoed heeft de gemeente in bezit om maatschappelijke of pu-
blieke doelstellingen te kunnen realiseren. Bij maatschappelijk vastgoed is het zaak de 
beleidsvisies van de raad en het college op cultuur, sport, welzijn en eigen taken doelma-
tig en doeltreffend door te vertalen naar het juiste vastgoedbezit.  
 
Commercieel vastgoed is vastgoed met een commerciële functie dat de potentie heeft 
om commercieel geëxploiteerd te worden. Voorbeelden hiervan is het kantoorpand de 
Oude Doelen.  
 
Ten slotte vallen onder het overige vastgoed, een aantal woningen, historische gebou-
wen en het vastgoed dat is aangekocht om toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen mo-
gelijk te maken. 
 

2.6.2. Vastgoedlijst 

Een belangrijk sturingsmiddel bij de uitvoering van het vastgoedbeleid is de vastgoedlijst. 
Hierbij is door de vastgoedorganisatie een onderscheid gemaakt in een lijst ten behoeve 
van het college en een lijst voor de gemeenteraad. In de lijst aan het college zijn de vol-
gende aspecten opgenomen: 

 Adres vastgoedobject; 

 Het soort vastgoed: maatschappelijk, commercieel of overig; 

 De functie; 

 Het feitelijk gebruik; 

 Het perspectief: behouden of verkopen; 

 Toelichting op het perspectief.  
 
In de lijst aan de raad zijn daarentegen alleen de eerste vier aspecten opgenomen.   
 
In een memo (d.d. 4 december 2013) hebben wij tussentijds aanbevelingen gedaan op 
de vastgoedlijst aan de vastgoedorganisatie. Dit zodat het rekenkameronderzoek tevens 
een bijdrage kan leveren aan de uitwerking van de Visie op Vastgoed in de vastgoedlijst. 
De vastgoedlijst zal in het transitiejaar 2014 verder worden ontwikkeld. Onze tussentijdse 
aanbevelingen zijn gepresenteerd in hoofdstuk 4.  
 
Uit het bovenstaande concluderen wij dat de vastgoedlijst het college en de raad een 
goed inzicht geeft in het vastgoedbezit van de gemeente. Voor een goede sturing op het 
gemeentelijk vastgoed is het aan te bevelen in de lijst ook informatie op te nemen over de 
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kosten en opbrengsten, de risico’s en het beheer van het vastgoed. Daarmee krijgt de 
raad meer inzicht voor een betere sturing op het gemeentelijk vastgoedbeleid. 

2.7. Ontwikkelingen periode 2010 en 2013 

2.7.1. Onder één dak  

In 2009 is gestart met het gemeentelijk vastgoed onder één dak te brengen: bij het team 
Vastgoed & Belastingen binnen de afdeling Financiën. Het doel is om binnen deze vast-
goedorganisatie het technisch en commercieel beheer van al het gemeentelijk vastgoed 
onder te brengen3. De gemeente Gorinchem is hier de afgelopen periode (2009-2013) 
volop mee bezig geweest en zijn hier tot op heden nog mee bezig, met name in de verde-
re operationalisering hiervan. 
 

2.7.2. Bezuinigingen  

Op 7 november 2013 heeft de gemeenteraad van Gorinchem de begroting van 2014 
vastgesteld. In deze begroting spelen bezuinigingen op bepaalde budgetten een belang-
rijke rol. De belangrijkste gevolgen op het vastgoedbeleid van de bezuinigingen op de 
budgetten in de begroting zijn:  

 Het fors bezuinigingen op sociaal-cultureel werk (€ 610.000,-), waardoor er meer in-
zet wordt gevraagd van burgers in de wijken en buurthuizen grotendeels door vrijwil-
ligers worden gerund. Echter blijven de kernfuncties (o.a. ambulant jongerenwerk, 
ouderenadviseur, straatcoach) van het sociaal-cultureel werk en een vangnet voor 
kwetsbare burgers voorhanden 

 Het afschaffen van schoolzwemmen levert een besparing op van € 60.000,-. 10.000 
euro blijft beschikbaar als tegemoetkoming in de leskosten voor kinderen in gezinnen 
met minimuminkomens; 

 Het bezuinigen op peuterspeelzaalwerk levert een besparing op van oplopend tot € 
300.000 in 2016; 

 Een bezuiniging van 600.000 op cultuur. Het ‘Toekomstbeeld Cultuur’ is vastgesteld, 
waarbij het overblijvende budget voor Cultuur verdeeld is over de vier functionalitei-
ten die binnen Cultuur onderscheiden worden, te weten Huis van Inspiratie, Stadspo-
dium, Cultuureducatie en Spreekkamer. 

 
De voorgenomen bezuinigingen zijn een goed voorbeeld van de spanning tussen de rela-
tief korte beleidscyclus voor maatschappelijk vastgoed en de langdurige exploitatiecyclus 
van het daarvoor beschikbaar staande vastgoed. Gemeentelijk vastgoed wordt immers 
over een periode van 40 jaar afgeschreven, terwijl de behoefte aan maatschappelijke 
voorzieningen binnen deze periode kan veranderen. De beperkte alternatieve gebruiks-
mogelijkheden van het vastgoed hebben, ondanks de inzet op meer multifunctioneel ge-
bruik, een negatieve invloed op de marktwaarde, zodat afstoten niet altijd kostenneutraal 
kan plaatsvinden. Het is van belang om hierop tijdig te anticiperen.  
 
 
  

                                                      
3 Concept Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018  
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3. Trends en ontwikkelingen 

3.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt bezien in hoeverre de huidige marktomstandigheden van invloed 
zijn op de beleidsdoelen die door de gemeente Gorinchem zijn gesteld voor haar vast-
goedbeleid. Daarnaast wordt bezien wat de trends zijn met betrekking tot de vormgeving 
van het gemeentelijk vastgoedbeleid in Nederland.  

3.2. Trends en ontwikkelingen vastgoed  

3.2.1. Algemeen   

Vastgoed wordt voor allerlei doeleinden gebruikt, waardoor het vrijwel onmogelijk is 
trends en ontwikkelingen te signaleren zonder het vastgoed onder te verdelen in verschil-
lende segmenten. Aansluitend bij de in Gorinchem gehanteerde segmentering wordt on-
derscheid gemaakt in maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed en overig vast-
goed.  
 
Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat huisvesting biedt voor onderwijs, sport, cultuur, 
welzijn en overige maatschappelijke functies, waarbij de gemeente directe betrokkenheid 
heeft als eigenaar, huurder en/of subsidiegever. Het rendement van dit type vastgoed 
komt steeds meer in de belangstelling, mede vanwege de toenemende noodzaak van 
verantwoording van publieke middelen. Kernbegrippen zoals verbetering van de effectivi-
teit van het beleid en efficiency van het beheer duiken bij gemeenten steeds vaker op. 
Rendement heeft echter niet alleen een bedrijfseconomisch aspect, maar ook een be-
leidsmatig aspect. Gemeenten worden hierdoor gedwongen keuzes te maken in hun 
maatschappelijke opgaven en ambities. Daarbij is het van belang te beseffen dat de ont-
wikkeling van het maatschappelijk beleid een kortere cyclus heeft dan de (levens)cyclus 
van het vastgoed. Het inspelen op een veranderende vraag en samenwerking met (priva-
te) partners wordt dan ook steeds belangrijker. Na het vaststellen van een eigen vast-
goedbeleid volgt veelal het bundelen van kennis en kunde binnen een vast-
goed(beheers)afdeling en vervolgens (maar soms ook parallel daaraan) de discussie 
over het al dan niet (gedeeltelijk) uitbesteden van vastgoedtaken.  
 
Onder commercieel vastgoed wordt verstaan vastgoed dat een hoge alternatieve aan-
wendbaarheid heeft en waarbij de eindgebruiker onafhankelijk is van subsidies. Voor-
beelden van commercieel gebruik zijn kantoren en bedrijfsruimten, detailhandel en hore-
ca.  
 
De kantorenmarkt kampt met overcapaciteit en daarmee een hoge (structurele) leeg-
stand. De verwachting is dat eerst na een periode van omvangrijke herstructurering en 
sloop het evenwicht in de markt hersteld kan worden. Eenzelfde beeld geeft de markt 
voor bedrijfsruimten en detailhandel. Met name het laatst genoemde marktsegment staat 
recent steeds meer onder druk door dalende koopkracht, laag consumentenvertrouwen 
en een toenemend gebruik van internet voor aankopen. Deze markttendensen drukken 
het rendement van commercieel vastgoed. 
 
Het overig vastgoed is een ‘restantsegment’ van vastgoed dat niet valt onder maatschap-
pelijk of commercieel vastgoed. Veelal gaat het om gebouwen die van oudsher in handen 
zijn van de gemeente (bijvoorbeeld gemeentelijke monumenten) of vastgoed dat is aan-
gekocht om een (ruimtelijke) ontwikkeling mogelijk te maken. In Gorinchem bestaat het 
overig vastgoed voornamelijk uit woningen, een aantal opslagruimten en specifieke ob-
jecten (bijvoorbeeld een stadspoort). De woningmarkt wordt gekenmerkt door een zeer 
geringe dynamiek. Dit heeft te maken met de beperkte vraag vanwege de economische 
crisis, overheidsmaatregelen, oplopende werkloosheid en de daarmee samenhangende 



 

140131 definitief eindrapport Rekenkameronderzoek (Strategisch) Vastgoedbeleid.doc 22 

onzekerheid over de inkomensontwikkeling van de consument. De prijzen van woningen 
dalen dan ook al enige jaren. In sommige regio’s lijkt het dieptepunt in de markt evenwel 
bereikt en lijken de prijzen zich te stabiliseren. 
 

Resumerend kan gesteld worden dat door een onderscheid te maken in maatschappelijk, 
commercieel en ‘overig’ vastgoed inzichtelijk wordt dat de veranderende markt voorna-
melijk van invloed is op commercieel en overig vastgoed. De veranderende markt zet de 
verkoopbaarheid van deze vastgoedsegmenten op dit moment sterk onder druk. 
 

3.2.2. Risicomanagement / BBV 

Mede vanwege de marktomstandigheden is de focus steeds meer gericht op risicomana-
gement. De waarde van grond en gebouwen op de gemeentelijke balans wordt herge-
waardeerd, zodat een betere aansluiting wordt verkregen op de actuele marktwaarde. 
Gemeenten dienen zich hierbij te houden aan de regels voor het opstellen van de reke-
ning, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeen-
ten (BBV). De commissie BBV, die de taak heeft zorg te dragen voor een eenduidige uit-
voering en toepassing van de BBV, heeft de afgelopen jaren notities uitgebracht over de 
wijze waarop grond, al dan niet in grondexploitaties, en gebouwen dienen te worden ge-
waardeerd. De laatste notitie, uitgebracht in 2013 gaat nader in op de waardering van 
vastgoed.  
 
Uit die notitie blijkt dat de noodzaak om tot afwaardering (duurzame waardevermindering) 
van gemeentelijk vastgoed over te gaan afhankelijk is van de volgende drie factoren: 
1) de huidige functie; 
2) de bestuurlijke intentie; 
3) de directe opbrengstwaarde. 
 
De eerste afweging betreft de functie van het betreffende vastgoed. Het gaat hierbij om 
de vraag of het vastgoed commercieel of maatschappelijk wordt geëxploiteerd.  Maat-
schappelijk vastgoed zal veelal een negatieve exploitatie hebben, maar in het kader van 
het maatschappelijk doel wordt het exploitatietekort door de gemeente gedragen. De ge-
meente dient zelf vast te stellen welk vastgoed een maatschappelijk functie heeft. Maat-
schappelijk vastgoed dat duurzaam wordt geëxploiteerd, behoeft niet te worden afge-
waardeerd. 
 
De tweede afweging betreft de bestuurlijke intentie met het gemeentelijk vastgoed. 
Indien het vastgoed duurzaam wordt geëxploiteerd, is het niet noodzakelijk af te waarde-
ren. De gemeente loopt immers geen direct verlies op, ondanks het feit dat de boekwaar-
de hoger is dan de actuele marktwaarde. 
In het geval de gemeente het betreffende geëxploiteerde vastgoed wel wenst te verko-
pen, dan bestaat de mogelijkheid dat een duurzame waardevermindering dient te worden 
verantwoord. De gemeente dient over het vastgoedbeleid en de intenties te besluiten. 
 
De directe opbrengstwaarde kan worden bepaald op basis van een onafhankelijk taxatie. 
De duurzame waardevermindering (aanpassing aan de actuele marktwaarde) wordt bij 
voorkeur verwerkt als voorziening, zodat een in de toekomst stijgende marktwaarde via 
de voorziening verloopt. 
 
Wij merken op dat de juiste segmentering c.q. labeling van het vastgoed van groot belang 
is voor het al dan niet noodzakelijk zijn van herwaarderen. Maatschappelijk vastgoed dat 
in de naaste toekomst niet zal worden afgestoten, behoeft niet te worden afgewaardeerd. 
De gemeente heeft dan immers geen last van een in relatie met de marktwaarde te hoge 
boekwaarde. Gemengde gebruiksdoelen, een kantoor in een stedelijk monument bijvoor-
beeld, kan zelfs een positieve financiële bijdrage leveren aan de maatschappelijke be-
hoefte tot  instandhouding van het pand. De duurzame waardevermindering (afwaarde-
ring) behoeft  overigens eveneens niet toegepast te worden bij commercieel geëxploi-
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teerde panden welke niet zullen worden verkocht. Door afschrijving zal op de middellan-
ge termijn de boekwaarde vanzelf onder de marktwaarde komen te liggen. 
 
Bestaat de bestuurlijk intentie vastgoed af te stoten dan is de noodzaak tot herwaardering 
mogelijk wel aan de orde. In dat geval is ons inziens het volgende van belang. 
Noch het BBV noch de commissie laten zich uit over het niveau waarop de waardering 
van het vastgoed dient plaats te vinden. In principe dient deze waardering op objectni-
veau plaats te vinden, maar het is goed voorstelbaar dat de waarderingstoets op het ni-
veau van de totale portefeuille plaatsvindt. Binnen de portefeuille zullen zich immers ook 
panden bevinden met een lagere boekwaarde dan de directe opbrengstwaarde. Bij ver-
koop van deze panden zal een “boekwinst” worden gerealiseerd, zodat de “onder water 
staande panden” kunnen worden gecompenseerd.  
 
Het is voorstelbaar dat de gemeente bij het formuleren van haar intenties ten aanzien van 
het af te stoten vastgoed beleid ontwikkeld voor het vormen van een reserve duurzame 
waardevermindering vastgoed. Door bij de uitvoering van het verkoopbeleid in te zetten 
op het afstoten van panden met een relatief lage boekwaarde kan de reserve worden op-
gebouwd.  Voordeel is dat op deze wijze geen beslag wordt gelegd op de algemene re-
serve van de gemeente vanwege het treffen van een voorziening. 
 
De geschetste beleidsuitvoering vergt een goed (financieel) inzicht in de gehele vast-
goedportefeuille, zowel op segment- als objectniveau. 
 

3.2.3. Gorinchem 

Om een goed beeld te krijgen van de trends en ontwikkelingen ten aanzien van het vast-
goed in Gorinchem is onder andere gesproken met een bedrijfsonroerendgoedmakelaar 
uit Gorinchem. De vastgoedmarkt in Gorinchem trekt voorzichtig iets aan, maar nog zeer 
veel panden staan gedurende een lange periode te koop in Gorinchem. Daarnaast is er 
nog veel leegstand in winkelpanden in het centrum van Gorinchem. Zelfs op A1-locaties 
waar de vraag zich concentreert. De bedrijfsonroerendgoedmakelaar is dan ook van me-
ning dat de gemeente Gorinchem de panden die van belang zijn voor het stadsgezicht 
zoveel mogelijk dient te behouden. Statige en monumentale panden hebben een meer-
waarde voor het centrum van Gorinchem. Deze dragen bij aan het karakteristieke ele-
ment en de uitstraling van Gorinchem. Dit dient als onderscheidend element ten opzichte 
van andere centra behouden te blijven. Daarnaast is de bedrijfsonroerendgoedmakelaar 
van mening dat een goede afweging tussen verkoop en verhuur van gemeentelijk vast-
goed van belang is, voordat wordt overgegaan op het afstoten van gemeentelijk vast-
goed. Indien toch besloten wordt tot het afstoten van bepaald gemeentelijk vastgoed is 
het aan te bevelen om goed af te wegen op welke moment objecten in de markt worden 
gezet. Een betere afstemming derhalve tussen vraag en aanbod. 
 
Om die afstemming tot stand te laten komen, is het voorstel van de bedrijfsonroerend-
goedmakelaar om als gemeente in gesprek te gaan met lokale makelaars voor informatie  
over het aanbod en de vraag van bedrijfsonroerendgoed in Gorinchem. Een regulier 
overleg met partijen uit de markt en gemeente zou hierin kunnen helpen.  
 

3.2.4. Conclusie  

Uit het voorgaande is te concluderen dat de gemeente, indien zij besluit tot afstoten van 
gemeentelijk vastgoed, rekening moet houden met het moment waarop gemeentelijk 
vastgoed te koop wordt aangeboden in Gorinchem. Afgewogen zou moeten worden of 
tijdelijk behoud in de portefeuille totdat de markt (vraag naar bepaalde vastgoedobjecten) 
aantrekt of herontwikkeling/herbestemming van object(en) in bepaalde gevallen en op 
bepaalde momenten een betere keuze is. Kortom, het is van belang om de beleidslijn 
verkoop te nuanceren. Voorts kan geconcludeerd worden dat de objecten die in bezit zijn 
van de gemeente Gorinchem en een maatschappelijk doel hebben, veelal dermate speci-
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fiek zijn dat een alternatieve aanwending lastig is en daarmee de marktpotentie van der-
gelijke panden laag is. 
 
Tot slot is het in het kader van risicomanagement van belang om op basis van een juiste 
segmentering/labeling van het vastgoed te komen tot een afgewogen beoordeling over 
het al dan niet herwaarderen c.q. afwaarderen van het gemeentelijk vastgoed. 

3.3. Inrichting gemeentelijk vastgoedbeleid 

3.3.1. Algemeen  

In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van de aandachtspunten voor de in-
richting van het vastgoedbeleid. Ter onderbouwing van deze aandachtspunten worden 
enkele voorbeelden (best practices) aangehaald. Er is bijvoorbeeld gekeken hoe in de 
gemeenten Den Haag en Tilburg inrichting is gegeven aan het gemeentelijk vastgoedbe-
leid. Ondanks het verschil in omvang tussen de gemeenten zijn vanuit de best practices 
voor Gorinchem zinvolle inzichten te verkrijgen over met name de structurering van het 
gemeentelijk vastgoed binnen de organisatie. Een gedetailleerdere omschrijving van de 
organisatie van het gemeentelijk vastgoedbeleid in Den Haag en Tilburg is te vinden in 
bijlage 6.   
 

3.3.2. Aandachtspunten vastgoedbeleid 

 Juiste en actuele registratie vastgoedbezit  

Alleen door middel van een juiste en actuele registratie van het gemeentelijk bezit is er 
een bestuur- en beheersbaarheid van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, betere be-
nutting van het vastgoed en kostenoptimalisatie. 
 

 Vastlegging ambtelijke verantwoordelijkheden (inclusief mandaat) 

Het is van belang dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in de rol van de beleids-
inhoudelijke afdelingen en de rol van de vastgoedafdeling. De vastgoedafdeling is ver-
antwoordelijk voor het beleid en beheer van het gemeentelijk vastgoed binnen de vastge-
stelde kaders (programma en financiën) vanuit de beleidsinhoudelijke afdelingen. De be-
leidsafdelingen hebben dan ook de verantwoordelijkheid over het programma (verkoop 
dan wel aankoop, uitbreiding en ontwikkeling) en de financiën. Overigens is het verstan-
dig om voor de uitvoering van de bevoegdheden van de vastgoedafdeling een mandaat-
regeling vast te stellen, zodat voor de raad inzichtelijk is tot waar de bevoegdheid van de 
vastgoedafdeling strekt uit het oogpunt van transparantie. 
 

 Vastlegging bestuurlijke verantwoordelijkheden 

Een optimale inzet van gemeentelijk vastgoed wordt bereikt door het samenspel tussen 
het vastgoedbeleid en de beleidsinhoudelijke velden. Dat kan alleen door een samenspel 
vanuit de vastgoedafdeling met de beleidsdiensten. Tevens is van belang dat de verde-
ling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid dit onderscheid en samenspel volgt. Een 
duidelijke bestuurlijke verdeling tussen beleidsinhoud en vastgoed is daarom aan te be-
velen. Dit betekent enerzijds een portefeuillehouder vastgoed (beheer en beleid gemeen-
telijk vastgoed vanuit het eigenaarsperspectief) en de beleidsverantwoordelijke portefeuil-
lehouders en projectportefeuillehouders (programma en financiën vanuit het gebruikers-
perspectief) anderzijds.  
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 Maak duidelijk welke informatie benodigd is om als raad te sturen op gemeentelijk 

vastgoed 

Van belang voor de sturing en controle van de raad op het vastgoedbeleid is de informa-
tie die zij voorhanden krijgt. In ieder geval dient er inzicht te zijn in de volgende onderde-
len: 

 Omvang portefeuille:  
o Aantal vastgoedobjecten (panden en gronden);  
o Onderverdeling soort vastgoed; 
o Boekwaarde en WOZ-waarde per vastgoedobject.  

 Investeringen; 

 Eigenaarsonderhoud panden; 

 Verhuur en vastgoedexploitatie: 
o Opbrengsten: 

 Huuropbrengsten; 
 Verkoopresultaat.  

o Exploitatielasten: 
 Beheerkosten; 
 Zakelijke lasten; 
 Aan- en verkoopkosten.  

 
Als kanttekening dient hierbij geplaatst te worden dat meer niet altijd beter betekent. 
Voorkomen moet worden dat de raad als reactie op de behoefte aan meer sturings- en 
controlemogelijkheden overspoeld wordt met informatie. Er is reeds veel informatie be-
schikbaar vanuit het vastgoedbeheersysteem binnen de gemeente. De opgave is om ge-
richt vanuit die informatie tot beperkte edoch gerichte rapportages te komen aan de  
raad. De inhoudelijke onderdelen zoals hierboven benoemd zijn daarbij ons inziens van 
belang (zie verder ook hoofdstuk 5 over de rol van de raad). 
 

3.3.3. Resumerend 

Uit het bovenstaande blijkt dat de beantwoording van de volgende vragen essentieel zijn 
voor de controle en sturing op het gemeentelijk vastgoedbeleid: 

 Wat hebben we als gemeente aan vastgoed in bezit? 

 Waarom hebben we als gemeente dit vastgoed in bezit? Vastgoed dient immers 
geen doel op zich te zijn, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken. De waarom-vraag dient beantwoord te worden door de kop-
peling van het vastgoed aan de beleidsinhoudelijke programma’s. Het zogenaamde 
labelen.  
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4. Succes- en faalfactoren 

4.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de succes- en faalfactoren geformuleerd op drie onderdelen, na-
melijk: 

 beleidsvoering; 

 bedrijfsvoering en juridische control; 

 financiën.  
 

Succes- en faalfactoren op beleidsniveau hebben voornamelijk te maken met de effectivi-
teit van het geformuleerde vastgoedbeleid. In hoeverre is het beleid helder en concreet 
geformuleerd en in hoeverre leidt het beleid tot doelrealisatie c.q. is het effectief?  
 
Op basis van de combinatie van informatie verkregen uit het interview met het team 
Vastgoed & Belastingen en de afdeling Financiën en de steekproef van de twee vast-
goedobjecten en onze kennis over bedrijfsvoering van vastgoedorganisaties is in dit 
hoofdstuk gekomen tot een aantal succes- en faalfactoren met betrekking tot de bedrijfs-
voering.  
 
Ten slotte is bij financiën gekeken naar de gevolgen van de economische crisis en de 
bezuinigingsmaatregelen van de gemeente op de uitvoering van het beleid.  

4.2. Beleidsvoering  

4.2.1. Heldere formulering doelen en vertaling naar concreet te bereiken resultaten en 

prestaties 

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de visie van de gemeente Gorinchem is dat zij bij de 
uitvoering van het vastgoedbeleid stuurt op maatschappelijk rendement. Dit vanuit de 
drijfveer om maatschappelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Kortom, de ge-
meente Gorinchem bezit vastgoed indien het als instrument een doeltreffende en doel-
matige aanvulling vormt op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om maat-
schappelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Het bezit van vastgoed is dan ook 
geen doel op zich.  
 
Op basis van het bovenstaande stellen wij dat het doel eenduidig c.q. specifiek is. Het 
hoofddoel is immers om vastgoed in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke 
doelstellingen. Wel dient duidelijk te zijn wat onder maatschappelijke doelstellingen wordt 
verstaan. In de nota Vastgoedbeleid dient hiervoor een aanzet te worden gegeven door 
aan te geven dat deze maatschappelijke doelstellingen zijn opgenomen in de inhoudelijke 
beleidskaders (cultuur, welzijn, zorg, sport). Daarnaast wordt de koppeling met de aanpa-
lende inhoudelijke beleidskaders helderder indien in de vastgoedlijst sublabels voor het 
maatschappelijk vastgoed  worden opgenomen. Op die manier is per object helder en in-
zichtelijk voor welk doel welk object in eigendom van de gemeente is. 
 
De vraag is vervolgens onder welke voorwaarden of in welke vorm het doel bereikt wordt 
(meetbaar is). Wanneer is er sprake van maatschappelijk rendement c.q. wanneer is het 
maatschappelijk doel bereikt? In de nota Vastgoedbeleid wordt aangegeven dat de ge-
meente nooit vastgoed zal bezitten enkel vanuit commercieel oogpunt. Maar wat maat-
schappelijk rendement dan wel is, wordt niet specifiek benoemd. Het is echter wel van 
belang om dit specifiek te benoemen in de nota Vastgoedbeleid, daar anders niet duide-
lijk is of beoogde doelen worden bereikt. De definitie van maatschappelijk rendement is 
de verhouding tussen de benodigde investeringen in geld en middelen enerzijds en het 
maatschappelijk effect dat wordt bereikt anderzijds. Wat mag een maatschappelijk doel 
kosten in termen van huisvesting? Hoe worden de kosten afgezet tegen het maatschap-
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pelijk rendement en hoe beoordeel je dat? Dat Inzicht is ons inziens mogelijk te verkrijgen 
via een benchmark (per type maatschappelijk vastgoed) op basis van gegevens van an-
dere vergelijkbare gemeenten. Middels een benchmark kunnen de huisvestingskosten 
tussen verschillende gemeenten worden geduid voor de verschillende doelen waarvoor 
het vastgoed wordt ingezet (bijvoorbeeld benchmark van huisvestingskosten van buurt-
huizen).   
 
Tenslotte achten wij de visie acceptabel, haalbaar (realistisch) en tijdgebonden. Accepta-
bel omdat de Visie op Vastgoed in september 2013 is vastgesteld door de raad en haal-
baar omdat in de visie staat opgenomen dat vastgoed alleen wordt ingezet indien het een 
doelmatige aanvulling vormt op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om 
maatschappelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Wel is van belang om goed in-
zicht te hebben in de gemeentelijke vastgoedportefeuille, hoe dat bezit is gekoppeld aan 
beleidsprogramma’s (labeling en sublabeling) en waarom dit vastgoed in bezit is. Tijdge-
bonden, omdat vastgoed wordt behouden zolang er sprake is van een doelmatige aan-
vulling op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om maatschappelijke en pu-
blieke doelstellingen te bereiken. Zodra er geen sprake meer is van een doelmatige aan-
vulling waardoor de maatschappelijke en publieke doelen niet meer worden bereikt, wordt 
het vastgoed afgestoten.  
De conclusie is op basis van het voorgaande dat het doel van de gemeente Gorinchem 
met betrekking tot het vastgoedbeleid nog niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Ac-
ceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is geformuleerd.   
 

4.2.2.  Wie doet wat en wat wordt van wie verwacht?  

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat idealiter de gemeenteraad de kaders van het vastgoedbeleid 
vaststelt welke zijn opgesteld door de aanpalende inhoudelijke beleidsafdelingen en het 
gevoerde beleid toetst middels de rekening en de TURAP’s. Het college geeft uitvoering 
aan de gestelde kaders van de raad. De vastgoedorganisatie voert het eigenaarschap 
van het vastgoed uit en is verantwoordelijk voor zowel het commercieel beheer van het 
gemeentelijk vastgoed, als het technisch beheer.  
Echter, uit hoofdstuk 2 is gebleken dat in de rapportages die worden opgesteld voor de 
gemeenteraad het vastgoedbeleid en de bijbehorende financiële consequenties nog niet 
geheel inzichtelijk worden gepresenteerd, zodat de gemeenteraad zijn controlerende taak 
nog onvoldoende kan uitvoeren. Ons inziens komt een goede informatievoorziening voort 
uit een organisatie waarin een duidelijke rolverdeling is vastgelegd tussen zowel de raad 
en het college (bestuurlijk) als ambtelijk. Daarbij is afstemming op ambtelijk (tussen de 
vastgoedorganisatie en de beleidsinhoudelijke afdelingen) en bestuurlijk (portefeuillehou-
ders) niveau noodzakelijk zodat gezamenlijk de consequenties worden bezien van het 
vastgoedbeleid en deze worden vastgelegd in de nota’s van de inhoudelijke beleidster-
reinen. 
 

4.2.3. Koppeling vastgoed en aanpalende beleidsnota’s  

 Via beleidsnota’s  

Uit hoofdstuk 2 is af te leiden dat in de diverse beleidsnota’s wel een koppeling wordt 
gemaakt met vastgoed, maar nog niet specifiek de vertaalslag wordt gemaakt naar de 
consequenties (inhoudelijk en financieel). Er dient echter opgemerkt te worden dat in de 
nota ‘Van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen – De transitie van het welzijnswerk en 
consequenties voor accommodaties’ wel specifiek op de inhoudelijke consequenties van 
het beleid op de accommodaties wordt ingegaan, alsmede de financiële vertaling daar-
van. 
 

 Via de vastgoedlijst 

Ook is uit hoofdstuk 2 af te leiden dat nog niet alle componenten zijn opgenomen in de 
vastgoedlijst om daadwerkelijk goed te kunnen sturen op het gemeentelijk vastgoed. In 
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ons memo van 4 december 2013 hebben wij tussentijds aanbevelingen gedaan op de 
vastgoedlijst aan de vastgoedorganisatie om tot een betere sturing door de raad op het 
vastgoedbeleid te kunnen komen (zie onderstaand kader).  
 

Ontbrekende componenten voor goed beheer  
Om strategische keuzes als gemeente ten aanzien van vastgoed te kunnen maken en daarmee de 
risico’s optimaal te kunnen managen, is het van belang om nog meer inzicht te hebben in:  

 de kenmerken van het pand zelf; 

 de contracten (duur/looptijd); 

 een aantal financiële componenten; 

 een aantal beleidscomponenten. 
 
Kenmerken pand  
Ons inziens zijn de vierkante meters BVO, GBO en VVO nodig om lasten, baten en waarden te 
kunnen beoordelen en te vergelijken tussen objecten. Deze vierkante meters zijn niet in de lijst op-
genomen. 
 
Contracten 
Om te kunnen sturen, is het van belang om te weten wanneer panden (gedeeltelijk) leeg komen te 
staan. Daarvoor kan in de vastgoedlijst de looptijd van de contracten c.q. expiratiedata te opgeno-
men worden.  
 
Financiële componenten  
Onderstaand de financiële componenten die naar onze mening nog ontbreken: 

 Prijspeil boekwaarden en afschrijving op jaarbasis: met deze twee elementen kan worden be-
zien wanneer boekwinst behaald kan worden bij afstoten van vastgoed; 

 Taxatiebedragen bij te verkopen vastgoed. Wel staat een kolom ‘economische waarde’ opge-
nomen. Op welke wijze wordt de economische waarde bepaald? Wordt hiermee taxatiewaarde 
bedoeld? 

 Planning onderhoud: de vastgoedlijst geeft wel inzicht in de reservering voor het meerjarenon-
derhoud, maar niet in de planning hiervan. De planning is noodzakelijk om (financieel) te kun-
nen sturen op het vastgoedbeleid;  

 Definiëring overige kosten: welke kosten zijn in deze post opgenomen? Verzekeringen, belas-
tingen en beheerkosten? 

 Indirecte gemeentelijke bijdragen: het kan zijn dat naast een directe bijdrage (subsidie, zoals 
opgenomen in de vastgoedlijst) ook een indirecte bijdrage (zoals via een fiscale huurconstruc-
tie of een tegemoetkoming in de onderhoudskosten) van de gemeente aan maatschappelijke 
doelen wordt gegeven.  

 
Beleidscomponenten 
Ons inziens dient bij het perspectief duidelijk te worden aangegeven welk maatschappelijk doel 
wordt bereikt indien het object wordt aangehouden en bij verkoop welke beleidsdoelen niet meer 
worden bereikt door de inzet van vastgoed. De vastgoedlijst kan dan niet alleen financieel, maar 
ook beleidsinhoudelijk c.q. maatschappelijk worden beoordeeld.   
 
Risico’s  
Vastgoedbeheer gaat vergezeld van risico’s. Huuropbrengsten kunnen stokken, achterstallig on-
derhoud kan leiden tot zware onderhoudsingrepen, bij verkoop kan het resultaat negatief zijn van-
wege een (te) hoge boekwaarde, etc. Risicomanagement voeren over de vastgoedportefeuille is 
dan ook belangrijk, mede omdat volgens de regels van het BBV niet begrootte financiële tegenval-
lers via het weerstandsvermogen van de gemeente dienen te worden opgevangen. 
 
Risico’s komen in beeld door een risicoanalyse op de portefeuille toe te passen. Daarbij wordt per 
vastgoedobject / vastgoedsegment nagegaan wat de kansen en de financiële gevolgen zijn van 
wijzigingen in de parameters van de vastgoedexploitaties, zoals de huur, rente, onderhoudslasten, 
inflatie. Voorwaarde is dat de exploitatiebegrotingen uit de gemeentelijke (product)begrotingen 
kunnen worden gelicht. 
 
Prioriteit kan worden gegeven aan de vastgoedsegmenten commercieel en  overig vastgoed. Voor-
deel is dat met de gegevens uit de analyse tevens een prioritering voor het afstoten van vastgoed 
kan worden vastgesteld. Het maatschappelijk vastgoed kan vervolgens per onderdeel worden ge-
analyseerd afhankelijk van te verwachten huurmutaties. 
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Indeling lijst  
Ons inziens is het van belang, zeker voor een lijst die richting de raad gaat, dat in één oogopslag 
de volgende elementen inzichtelijk zijn:  

 de omvang van de portefeuille van het gemeentelijk vastgoed onderverdeeld naar maatschap-
pelijk, commercieel en overig vastgoed (en dat ook voor elke categorie een afzonderlijk over-
zicht eenvoudig af te leiden is uit het totaaloverzicht); 

 totaal aantal te verkopen en te behouden gemeentelijk vastgoed naar soort (maatschappelijk, 
commercieel en overig vastgoed) en de onderbouwing voor de keuze behouden of verkopen, 
zodat de objecten niet alleen financieel middels de vastgoedlijst, maar ook maatschappelijk 
kunnen worden beoordeeld (zie punt 2.1.4).    

 
Informatieverstrekking college en raad  
De volgende elementen zijn naar onze mening essentieel voor de bepaling om vastgoed in te zet-
ten voor het behalen van een maatschappelijk doel:  

 Kosten per pand; 

 Opbrengsten per pand; 

 Te behalen maatschappelijk doel.  
 
Middels een kostenbatenanalyse kan het college deze componenten tegen elkaar afzetten om tot 
een besluit te komen over het al dan niet aanhouden van vastgoed. Een maatschappelijke kosten-
batenanalyse geeft inzicht in alle voor- en nadelen van een vastgoedobject. Op basis van deze 
voor- en nadelen kan een keuze worden gemaakt in behoud of afstoten van een object. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat bij specifieke gevallen of bij een gevoelig maatschappelijk belang de 
raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over het vastgoed (behouden dan wel verkopen).   

 
Voorgaande tussentijdse aanbevelingen zijn besproken met de vastgoedorganisatie. 
Naar aanleiding van dit gesprek zijn de volgende conclusies te trekken: 

 Er wordt een koppeling gemaakt tussen de vastgoedlijst en het vastgoedbeheersys-
teem. In het vastgoedbeheersysteem zijn alle relevante gegevens met betrekking tot 
het beheer van vastgoed opgenomen. Door koppeling van de vastgoedlijst aan het 
beheersysteem kunnen alle relevante gegevens voor sturing op het vastgoedbezit in 
kaart worden gebracht, worden beoordeeld en up to date worden gehouden. De 
vastgoedlijst zal verder worden ontwikkeld om te kunnen sturen op het vastgoedbezit;  

 Om als raad sturing te kunnen geven op het vastgoedbeleid, moet in beeld worden 
gebracht wat de consequenties van beleidskeuzes zijn en voor welke vastgoedobjec-
ten nog geen beleidskeuzes zijn gemaakt; 

 Verdere onderverdeling soorten vastgoed: om nog een duidelijkere koppeling te ma-
ken met de aanpalende beleidskaders is een nadere verdeling in sublabels aan te 
bevelen om duidelijk aan te geven waar het vastgoed voor ingezet wordt. Bijvoor-
beeld: 

o Sport- en recreatieaccommodaties; 
o Welzijnsaccommodaties; 
o Cultuuraccommodaties; 
o Onderwijsaccommodaties; 
o Volksgezondheid en zorg.   

 

4.2.4. Visie vastgoed versus huidige marktomstandigheden  

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat vastgoed voor allerlei doeleinden wordt gebruikt, waar-
door het vrijwel onmogelijk is trends en ontwikkelingen te signaleren zonder het vastgoed 
onder te verdelen in verschillende segmenten. Aansluitend bij de in Gorinchem gehan-
teerde segmentering kan onderscheid worden gemaakt in maatschappelijk vastgoed, 
commercieel vastgoed en overig vastgoed. Ook blijkt uit dit hoofdstuk dat de veranderen-
de omstandigheden vooral van invloed zijn op commercieel en overig vastgoed. De ver-
koopbaarheid van dit soort vastgoed staat dan ook onder druk. Om deze reden is het van 
belang dat de beleidslijn van verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt genuanceerd. De 
vraag is immers of feitelijke verkoop van vastgoed dat geen maatschappelijk doel meer 
dient in alle gevallen het meest voor de hand ligt. Voor het nemen van het besluit tot ver-
koop moet ten eerste worden bekeken wat de financiële gevolgen van aanhouden versus 
de financiële gevolgen van verkopen zijn. Afwegingen zijn onder andere de verhouding 
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tussen kosten en baten van verdere exploitatie, de mogelijkheid de huur te verhogen 
naar een kostendekkende huur, de uniciteit van het object (alternatieve aanwendbaar-
heid) en de marktsituatie. Indien tot verkoop van een vastgoedobject wordt besloten dient 
ook rekening te worden gehouden met het moment waarop gemeentelijk vastgoed in de 
markt wordt gezet. Een optie is om een gemeentelijk vastgoedobject genomineerd voor 
verkoop tijdelijk te behouden tot de markt aantrekt. Daarnaast is het mogelijk om objecten 
her te bestemmen of te herontwikkelen.   

4.3. Bedrijfsvoering 

Zoals in hoofdstuk 1 is weergeven, is ter verdieping een tweetal vastgoeddossiers onder-
zocht op de volgende aspecten: 

 Verloop bedrijfsvoering; 

 Verloop besluitvormingsproces; 

 Toets afstemming beleidsinhoud versus vastgoedbeleid. 
 
De twee vastgoedobjecten die zijn beschouwd, zijn:  

 De Molenstraat 32; 

 Boerenstraat 11a.  
 
Zoals in hoofdstuk 1 ook is aangegeven, wordt de informatie verkregen uit de cases be-
schouwd als voorbeeld(en) om de bevindingen uit de interviews en het bureauonderzoek 
nader te onderbouwen. Een beschrijving van de casussen is te vinden in de bijlage.   
 
Uit de verkregen informatie uit de interviews, het bureauonderzoek en de bekeken cases 
blijkt dat de gemeente Gorinchem het eigendom van het vastgoed heeft voor het berei-
ken van maatschappelijke of publieke doelen en het bereiken van deze doelen niet op 
een andere wijze geregeld kon worden. De besluitvormingsbevoegdheid over de uitvoe-
ring van het vastgoedbeleid ligt bij het college. Uit de onderzochte cases blijkt dat het col-
lege op een juiste wijze gebruik heeft gemaakt van deze bevoegdheid. De keuzes ten 
aanzien van het vastgoed zijn in de besluitvorming helder in beeld gebracht ten opzichte 
van de beleidsinhoudelijke doelen. Dat komt met name goed tot uitdrukking in de casus 
Boerenstraat. Daarin is op een correcte wijze expliciet aangegeven dat de keuze over 
verdere verhuur wordt gemaakt op basis van de uitkomsten van de cultuurvisie en in sa-
menhang met de nota Vastgoedbeleid. De raad is over de specifieke objecten in de ca-
sus Boerenstraat niet vooraf geconsulteerd of geïnformeerd. Vanuit de verantwoordelijk-
heid van raad en college is dit ook niet nodig. Ten aanzien van de casus Molenstraat is 
de raad achteraf geïnformeerd via de TURAP.  
 
Om tot de door de raad gewenste sturing op het vastgoedbeleid te komen, is het wel 
wenselijk om tot een protocol te komen van de wijze waarop de raad betrokken wordt bij 
aan-, verkoop en verhuur van gemeentelijk vastgoed (zie daarvoor verder ook hoofdstuk 
5). Daarbij is een helder en inzichtelijk vastgoedsysteem voor goed portefeuillebeheer en 
een goede communicatie en verslaglegging van dit systeem van belang, waarmee infor-
matie aan de raad wordt verschaft over de vastgoedconsequenties.   

4.4. Financiën 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen die van invloed zijn op 
het vastgoedbeleid de bezuinigingen op sociaal-cultureel werk, het schoolzwemmen, het 
peuterspeelzaalwerk en cultuur zijn. Uit het interview met het team Vastgoed & Belastin-
gen en de afdeling Financiën is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat voor de culturele 
functies die geclusterd zijn in vier functionaliteiten per functionaliteit wordt gekeken hoe-
veel er kan worden bezuinigd. Dat betekent dat keuzes moeten worden gemaakt in ge-
raamde investeringen. Bezuinigingen leiden dat ook tot een nieuwe (meer financiële) fo-
cus op vastgoed. Doelen en middelen worden opnieuw en scherper door de marktom-
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standigheden geformuleerd. Van belang daarbij is wel dat opgelet wordt dat niet te een-
zijdig financieel wordt gestuurd op het vastgoed. Het is voorstelbaar dat door de econo-
mische rationaliteit te strikte kosten- en batenanalyses worden gemaakt. Dat maatschap-
pelijke doelen geld kosten en niet altijd even eenvoudig zijn uit te drukken in standaard 
kosten-baten afwegingen dient ook beseft te worden in het bepalen van de koers ten 
aanzien van het gemeentelijk vastgoedbeleid. 
Dat pleit des te meer voor een juiste koppeling en labeling van vastgoedobjecten met het 
betreffende maatschappelijke doel. Op deze wijze kunnen maatregelen die voorgesteld 
worden ten aanzien van vastgoed direct inzichtelijk gemaakt worden op het inhoudelijke, 
maatschappelijke effect ervan, evenals andersom. 

4.5. Resumerend de succes- en faalfactoren gemeentelijk vastgoedbeleid 

4.5.1. Succes- en faalfactoren beleidsvoering 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken en het bovenstaande zijn de volgende suc-
cesfactoren voor vastgoedbeleidsvoering geformuleerd: 

 Het SMART formuleren van de visie c.q. doelstelling van het gemeentelijk vastgoed-
beleid; 

 De vertaling van de visie c.q. de doelstelling van het gemeentelijk vastgoedbeleid 
naar concreet te bereiken resultaten per object (maatschappelijk rendement); 

 Een duidelijke en heldere koppeling tussen het vastgoedbeleid en de inhoudelijke be-
leidskaders op het terrein van cultuur, welzijn, zorg, sport, onderwijs, economie en 
ruimte via beleidsnota’s en de vastgoedlijst; 

 Het vastleggen van een heldere taakverdeling, zowel bestuurlijk (tussen de raad en 
het college), als ambtelijk (tussen de vastgoedorganisatie en de beleidsafdelingen); 

 Het vastleggen van afstemmingsmomenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau 
tussen vastgoed en beleidsinhoud.  

 
De faalfactoren voor de vastgoedbeleidsvoering zijn: 

 Geen specifieke koppeling tussen vastgoedbeleid en beleidsafdelingen, waardoor er 
onvoldoende inzicht is in de consequenties van beleidskeuzes; 

 Geen heldere omschrijving van de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden 
met daaraan gekoppeld een mandaat voor de uitvoering van het beleid in de dage-
lijkse praktijk; 

 Geen duidelijk afspraken vastgelegd over afstemming op bestuurlijk en ambtelijk ni-
veau. Het is van belang om gemeentebreed beleid te ontwikkelen en beleid af te 
stemmen tussen diensten op het gebied van vastgoed. Gezamenlijk kunnen dan de 
consequenties die van invloed zijn op het vastgoed worden bezien;  

 De afwezigheid van een afwegingskader om vastgoedkeuzes te maken. In de nota 
Vastgoedbeleid staat nu opgenomen dat indien met een gemeentelijk vastgoedobject 
geen maatschappelijk doel wordt bereikt, dit vastgoed wordt verkocht. Het kan echter 
zijn dat het uit financieel oogpunt het aantrekkelijk is het vastgoedobject (tijdelijk) nog 
in portefeuille te houden. Ook is het mogelijk  dat het niet het juiste moment is om het 
vastgoedobject in de markt te zetten.  

 

4.5.2. Succes- en faalfactoren bedrijfsvoering  

Een belangrijke succesfactor voor een goede bedrijfsvoering is een helder en inzichtelijk 
portefeuillebeheer en een goede communicatie en verslaglegging daarover. Om het 
vastgoedbeleid te kunnen sturen en controleren is het essentieel dat alle consequenties 
van beleidskeuzes inzichtelijk zijn. Dit begint bij een goed vastgoedbeheersysteem. De 
vastgoedorganisatie is op dit moment bezig om dit systeem op te bouwen. Een dergelijk 
systeem is cruciaal voor het kunnen functioneren van de vastgoedorganisatie en tevens 
cruciaal voor het kunnen nemen van ontwikkel- en beheerbesluiten ten aanzien van het 
gemeentelijk vastgoed door de beleidsinhoudelijke afdelingen. Om de consequenties van 
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besluiten inzichtelijk te maken, is tevens ambtelijke en bestuurlijke afstemming hierover 
nodig om uiteindelijk de raad van de juiste informatie te kunnen voorzien. 
 
Daarentegen is een faalfactor dat er voldoende informatie inzichtelijk is op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau, maar er toch beperkt inzicht is in de vastgoedconsequenties voor  de 
raad. Het kan ook zijn dat er al onvoldoende inzicht is op ambtelijk en bestuurlijk niveau 
over vastgoedconsequenties, waardoor ook de raad beperkt inzicht verkrijgt hierover in 
de raadsbesluiten.  
 

4.5.3. Succes- en faalfactoren financiën  

Gemeenten moeten in de komende jaren rekening houden met fors teruglopende inkom-
sten. Zo ook de gemeente Gorinchem. De terugloop in de inkomsten dwingt gemeenten 
tot een nadere oriëntatie op de uitgaven en daarmee ook op hun rol en positie in het 
vastgoed. De bezuinigingen leiden dan ook tot een nieuwe (vaak meer financiële) focus 
op vastgoed en de doelen en middelen worden opnieuw en scherper geformuleerd. Een 
aandachtspunt daarbij is dat opgelet moet worden dat niet te eenzijdig wordt gestuurd op 
financiën en daardoor het maatschappelijk rendement uit het oog wordt verloren. De ge-
meente Gorinchem geeft hier richting aan in de Visie op vastgoed. Daarin staat namelijk 
verwoord dat het gemeentelijk vastgoed als doeltreffend en doelmatig instrument gezien 
wordt indien maatschappelijke en publieke doelstellingen worden behaald.  
 
Tevens dient geconstateerd te worden dat ‘quick wins’ ten aanzien van het maatschappe-
lijk vastgoed veelal niet haalbaar zijn. Het vastgoed is vaak zeer specifiek waardoor al-
ternatieve aanwendbaarheid lastig is. De opgave is in financiële zijn dan ook met name 
om de bezettingsgraad c.q. verhuurbaarheid van gemeentelijke panden te verhogen. 
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5. Rol Raad  

De raad heeft een kaderstellende, sturende en controlerende rol ten aanzien van het 
vastgoedbeleid. De kaderstellende en sturende rol heeft de raad vormgegeven bij het 
vaststellen van de Visie op Vastgoed. De sturende en controlerende rol is voor de raad 
voorzien in de periodieke rapportages die haar ter informatie en besluitvorming wordt 
aangeboden.  
 
Voor de raad is het van belang dat binnen de uitvoering van zijn kaderstellende, sturende 
en controlerende taak de consequenties van het beleid op het vastgoed inzichtelijk zijn. 
Met andere woorden: raadsbesluiten die op verschillende beleidsterreinen worden geno-
men, dienen inzichtelijk te zijn ten aanzien van de effecten op het vastgoed. 
Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de huidige rol van de raad, de ge-
wenste rol en de informatievoorziening aan de raad. 

5.1. Huidige rol raad  

Zoals in paragraaf 2.4.1. is aangegeven, stelt de gemeenteraad van Gorinchem via de 
Visie op Vastgoed, het beheerkwaliteitsplan en de begroting zijn kaders voor het ge-
meentelijk vastgoed vast. Idealiter worden deze kaders in beleidsnota’s verder uitge-
werkt. Vervolgens kan de raad op basis van de rapportages op afwijkingen in de P&C cy-
clus toetsen en controleren of de uitvoering conform de gestelde kaders heeft plaatsge-
vonden. Naast het stellen van kaders heeft de gemeenteraad dus een controlerende en 
sturende rol op basis van de informatie die hij aangeleverd krijgt in de P&C cyclus.  

5.2. Gewenste rol raad 

In ons gesprek met de raad op 25 november jl. is gebleken dat de raad meer mogelijkhe-
den wenst te hebben om sturing te kunnen geven aan het vastgoedbeleid. Daarbij is er 
met name de roep om meer inzicht te krijgen in de consequenties voor het gemeentelijk 
vastgoed bij besluiten die de raad neemt over diverse beleidsvelden. De raadsleden heb-
ben in het groepsinterview op 25 november de volgende gewenste kaderstellende en 
controlerende rol omschreven.  
 

5.2.1. Geen menging maatschappelijk beleid en vastgoedbeleid 

Het is van belang dat een knip wordt gemaakt tussen maatschappelijke doelstellingen en 
het vastgoedbeleid. Raadsleden willen inzicht hebben in wat vastgoed kost en wat het 
opbrengt. Het kan zijn dat vastgoed meer kost dan opbrengt. De kostendekkende huur is 
dan wel berekend, maar het kan wenselijk zijn om een andere huurprijs af te spreken om 
een maatschappelijk doel te kunnen behalen. Het verschil tussen de kostendekkende en 
wenselijke huur kan dan bijvoorbeeld bijgelegd worden door de desbetreffende beleids-
afdeling via bijvoorbeeld een subsidie. Het is van belang dat de geldstromen in ieder ge-
val helder en transparant zijn. Door het vastgoedbeleid zakelijk en financieel te benade-
ren, wordt inzicht verkregen in marges c.q. ruimte in de portefeuille en daarop kan wor-
den ingespeeld voor het behalen van een maatschappelijk doel. Het is in ieder geval van 
belang dat zowel de financiële component als de maatschappelijke component inzichtelijk 
is in raadsvoorstellen en in de informatievoorziening ten behoeve van de P&C cyclus. 
Ook de risico’s moeten daarbij in kaart zijn gebracht. 
 

5.2.2 Aan- en verkoop gemeentelijk vastgoed 

De vraag is hoe ver de bevoegdheid van het college strekt ten aanzien van besluiten over 
aan- en verkoop van vastgoed. Wanneer moet het college voor een besluit omtrent vast-
goed naar de raad?  
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In het kader dat de gemeenteraad meegeeft, kan worden opgenomen dat het college tot 
een bepaald bedrag aan- en verkopen van gemeentelijk vastgoed mag doen en dat bo-
ven een bepaald bedrag instemming moet worden gevraagd aan de raad. De hoogte van 
dit bedrag kan door de raad zelf worden vastgesteld. Vanuit raadsleden is aangegeven 
dat behoefte is aan dergelijke kaderstelling. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat  de 
raad middels de gemeentewet zienswijzen kan indienen op besluiten van het college met 
betrekking tot vastgoed.  
 

5.2.3. Vastgoed versus andere instrumenten voor het behalen van maatschappelijke doe-

len 

Om te kunnen sturen op vastgoed moet eerst de vastgoedportefeuille inzichtelijk zijn. Na 
inzicht in de portefeuille kan worden bepaald welke panden behouden blijven, welke af-
gestoten kunnen worden en welke ingezet kunnen worden voor verschillende beleidster-
reinen. De vraag die dan ook gesteld kan worden, is in hoeverre het instrument vastgoed 
moet worden ingezet om een bepaald maatschappelijk doel te kunnen halen of dat er an-
dere instrumenten zijn om dit doel efficiënter te kunnen behalen. Door inzicht te hebben 
in de kosten en opbrengsten van het vastgoed kunnen dergelijke keuzes worden ge-
maakt. 
 

5.2.4. Risico’s  

Aan (maatschappelijk) vastgoedbeheer zijn risico’s verbonden, met name samenhangend 
met de specifieke gebruiksmogelijkheden van het vastgoed. Het is daarom van belang 
om per beleidsveld goed in beeld te hebben of het betreffende vastgoed voor de gebrui-
ker(s) exploitabel is en blijft. Een en ander hangt samen met het gewenste maatschappe-
lijk rendement (= aanvaardbare gemeentelijke bijdrage in de exploitatie). 
 
Ook de exploitatie van het overig vastgoed (woningen, commercieel) kent risico’s, hoewel 
deze veelal beperkter zijn. Mede in het kader van de verscherpte regelgeving in het BBV 
is het evenwel belangrijk om de boekwaarde te relateren aan de marktwaarde van het 
vastgoed. Afhankelijk van het type vastgoed en het perspectief ervan (bijvoorbeeld ver-
koop op termijn) dienen deze panden hergewaardeerd te worden (zie ook 3.2.2) 
 
Voor een goede risicoanalyse dienen de kosten en baten van het vastgoed van de af-
zonderlijke beleidsbegrotingen te worden losgekoppeld. Alsdan kan over de gehele vast-
goedportefeuille van de gemeente risicomanagement worden gevoerd. Voor onderkende 
risico’s kunnen, gewogen naar de kans van optreden, eventueel reserves worden ge-
vormd. Deze risicoreserve vastgoed kan vervolgens worden gekoppeld aan het weer-
standsvermogen van de gemeente. 
 

5.2.5. Potenties 

Het is van belang om niet alleen naar de risico’s te kijken, maar ook naar de potentie van 
vastgoed. Is het vastgoed multifunctioneel inzetbaar? Ook de kansen van vastgoedobjec-
ten zouden inzichtelijk moeten zijn.  
 

5.2.6. Frequentie informatievoorziening  

Eén keer per jaar is het van belang om als raad te worden geïnformeerd over de stand 
van de gehele vastgoedportefeuille. De vastgoedlijst die het team vastgoed op dit mo-
ment samenstelt, kan daarin een goede rol spelen. 
 

5.2.7. Resumerend 

De raad dient inzicht te krijgen in:  

 kosten en opbrengsten per object; 
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 risico’s van de totale vastgoedportefeuille afgezet tegen weerstandvermogen ge-
meente; 

 aan- en verkopen die hebben plaatsgevonden al dan niet met instemming van de 
gemeenteraad. Aan- en verkoop boven een bepaald bedrag dient voorgelegd te wor-
den aan de raad al dan niet door instemming of middels zienswijzen.   

 
Indien inzichtelijk is wat het vastgoed oplevert, kan per domein (cultuur, onderwijs, wel-
zijn, etc.) worden bezien welk budget beschikbaar wordt gesteld voor het vastgoed.  

5.3. Informatievoorziening raad 

5.3.1. Waarom is informatie benodigd?  

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het 
college dit goed uitvoert. Deze kaderstellende en controlerende rol van de raad kan al-
leen worden uitgevoerd indien de raad van voldoende en juiste informatie wordt voorzien. 
Informatie die de eerder genoemde vragen, die essentieel zijn voor de controle en sturing 
op het gemeentelijk vastgoedbeleid, kan beantwoorden:   

 Wat hebben we als gemeente aan vastgoed in bezit? 

 Waarom hebben we als gemeente dit vastgoed in bezit?  
 

5.3.2. Wettelijk kader informatievoorziening gemeenteraad 

Er zijn diverse regelingen en voorschriften in de wet opgenomen die een goede informa-
tievoorziening aan de raad moeten garanderen. Welbekend zijn de artikelen in de Ge-
meentewet (artikelen 169 en 180) die betrekking hebben op de informatieplicht. In deze 
artikelen staat opgenomen dat het college een actieve informatieplicht heeft. Het college 
moet de raad alle informatie verschaffen die de raad nodig heeft “voor de uitoefening van 
zijn taak”. Ook moet het college bij de uitoefening van zijn eigen wettelijke bevoegdheden 
vooraf de raad informeren, als de raad dat vraagt of als die uitoefening “ingrijpende ge-
volgen kan hebben voor de gemeente” (artikel 169 lid 4).  
 
Lokale regelgeving over de informatievoorziening aan de raad is vooral te vinden in het 
Reglement van orde (RvO) van de gemeenteraad (gebaseerd op artikel 16 Gemeente-
wet), de verordening op de raadscommissies (artikel 82) en de verordening op de ambte-
lijke bijstand (artikel 33). Verder zijn er zaken geregeld in de verordeningen voor de be-
groting (artikel 212), accountant (artikel 213) en de doelmatigheids- en doeltreffendheids-
onderzoeken (artikel 213a). Voor een raadsonderzoek (“enquête”, artikel 155a) dient 
eveneens een verordening te worden opgesteld.  
 
Uit het bovenstaande blijkt dat gemeenteraadsleden al beschikken over een aanzienlijk 
aantal instrumenten en bronnen om aan de voor hun werk benodigde informatie te ko-
men. De formele basis hiervoor ligt in de Gemeentewet en een aantal verordeningen. Het 
palet bestaat uit: mondelinge vragen, interpellaties, schriftelijke vragen, technische of in-
formele vragen, ambtelijke bijstand, raadsstukken of – voorstellen en raadsinformatie-
brieven, rekenkameronderzoeken, raadsonderzoeken – of enquêtes en fractieondersteu-
ning, en kan worden aangevuld met allerlei informele en individuele bronnen zoals media, 
burgercontacten, het partijnetwerk, etc. 
 

5.3.3. Benodigde informatievoorziening 

Interessant is dat uit het rapport ‘…geven de raad alle inlichtingen...’ van januari 2013 
opgesteld namens Stichting DecentraalBestuur.nl blijkt dat systematische ‘desinformatie’ 
vanuit het college aan de raad weinig of nooit voorkomt. Dit neemt echter niet weg dat 
raadsleden niet altijd tevreden zijn over de informatie die zij van het college ontvangen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste spanning wordt veroorzaakt door de verschil-
lende verantwoordelijkheden van college en raad, en de wijze waarop deze door de be-
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trokkenen worden geïnterpreteerd. Het is daardoor onvermijdelijk dat er verschillend 
wordt gedacht over de vraag of het college ‘voldoende’ informatie heeft verstrekt.  
 
Het is dan ook niet van belang om zoveel mogelijk informatie op te halen, maar om de 
juiste informatie aangeleverd te krijgen. De rol van de raad is immers om op hoofdlijnen 
te sturen en te controleren, en niet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Meer is 
niet altijd beter. Om deze reden is het ons inziens verstandig om naast de vastgoedlijst 
een paragraaf vastgoed op te nemen in de begroting, waarin de volgende onderdelen 
worden benoemd:  

 Omvang portefeuille:  
o Aantal vastgoedobjecten (panden en gronden); 
o Boekwaarde per vastgoedobject; 
o Onderverdeling soort vastgoed: maatschappelijk vastgoed, commercieel en 

overig vastgoed, Maatschappelijk vastgoed wordt daarnaast onderverdeeld 
in de volgende sublabels: 

 Sport- en recreatieaccommodaties; 
 Welzijnsaccommodaties; 
 Cultuuraccommodaties; 
 Onderwijsaccommodaties; 
 Volksgezondheid en zorg.   

 Investeringen: veel vastgoed is niet eenvoudig aanpasbaar om op korte termijn grote 
wijzigingen in beleidsdoelstellingen of de markt te volgen. Dit komt door het specifie-
ke karakter van het vastgoed, waarbij een goede aansluiting op specifieke gebrui-
kerswensen zeer gewenst is en/of in wet- en regelgeving vastligt. Door het specifieke 
karakter van het gemeentelijke vastgoed kan dit vastgoed vaak niet zonder ingrijpen-
de verbouwingen voor andere functies kan worden ingezet; 

 Eigenaarsonderhoud panden: in de gemeente Gorinchem wordt onderhoud uitge-
voerd op basis van een Meerjarige Onderhoudsplanning (MOP). De kosten van de 
uitvoering van de MOP zijn onderdeel van het meerjarig exploitatieoverzicht van alle 
met het object verbonden eigenaarslasten. Voor een optimaal beheer is niet alleen 
de bouwkundige staat van de panden belangrijk, maar evenzeer de functionaliteit 
voor toekomstig gebruik. 

 Verhuur- en vastgoedexploitatie: in de gemeente Gorinchem wordt ook gemeentelijke 
vastgoed verhuurd aan derden. Met deze derden zijn huurovereenkomsten gesloten 
passend bij de doelstelling van het pand. In de Visie op Vastgoed staat opgenomen 
dat deze huren kostendekkend moeten zijn. Het kan echter ook zijn dat de gemeente 
vanuit de beleidsprogramma’s de huur die de gebruikers moeten betalen subsidieert. 
De informatie die bij de verhuur- en vastgoedexploitatie verstrekt dient te worden be-
staat uit de volgende opsomming:  

o Opbrengsten: 
 Huuropbrengsten; 
 Verkoopresultaat.  

o Exploitatielasten: 
 Beheerkosten; 
 Zakelijke lasten; 
 Aan- en verkoopkosten.  

 

5.3.4 Frequentie informatievoorziening  

Het is van belang om bijvoorbeeld één keer per jaar als raad geïnformeerd te worden 
over de stand van de gehele vastgoedportefeuille in de begroting middels bijvoorbeeld 
een paragraaf vastgoed. Op basis van deze informatie is het ook van belang om perio-
diek, bijvoorbeeld eens in de drie jaar, het kader van de raad te evalueren.  
 



 

140131 definitief eindrapport Rekenkameronderzoek (Strategisch) Vastgoedbeleid.doc 37 

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1. Conclusies  

6.1.1. Hoofdconclusie 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de Visie op Vastgoed de eerste aanzetten 
heeft gegeven voor de inrichting van het vastgoedbeleid in de gemeente Gorinchem. De-
ze inrichting is en wordt verder uitgewerkt in de nota Vastgoedbeleid. Wij hebben tevens 
aanscherpingen en aanvullingen op deze nota Vastgoedbeleid gegeven. Van belang is 
vervolgens dat in de sectorale nota’s eveneens het inzicht wordt gegeven in de vast-
goedconsequenties van beleidskeuzes. Dit om een optimale sturing op de inzet van ge-
meentelijk vastgoed mogelijk te maken. Met name in dit laatste dient nog een slag ge-
maakt te worden. Een slag waarmee de raad meer inzicht verkrijgt in de consequenties 
voor het gemeentelijk vastgoed en op basis daarvan tot betere afwegingen kan komen 
over besluiten die consequenties voor gemeentelijk vastgoed hebben. 
 

6.1.2. Beantwoording onderzoeksvragen 

 
1. Wat verstaat de gemeente Gorinchem onder vastgoedbeleid?  
De gemeente Gorinchem verstaat onder vastgoedbeleid dat zij bij de uitvoering van het 
vastgoedbeleid stuurt op maatschappelijk rendement, vanuit de drijfveer om maatschap-
pelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Voor de gemeente Gorinchem is vastgoed 
geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te kunnen ver-
wezenlijken. 
 
Op basis van het bovenstaande stellen wij dat het doel eenduidig c.q. specifiek is. Het 
hoofddoel is immers om vastgoed in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke 
doelstellingen. Wel dient duidelijk te zijn wat onder maatschappelijke doelstellingen wordt 
verstaan. In de verdere uitwerking van het vastgoedbeleid (in de nota Vastgoedbeleid) 
dient hiervoor een aanzet te worden gegeven door aan te geven dat deze maatschappe-
lijke doelstellingen zijn opgenomen in de inhoudelijke beleidskaders (cultuur, welzijn, 
zorg, sport). Daarnaast wordt de koppeling met de aanpalende inhoudelijke beleidska-
ders helderder indien in de vastgoedlijst sublabels voor het maatschappelijk vastgoed  
worden opgenomen. Op die manier is per object helder en inzichtelijk voor welk doel welk 
object in eigendom van de gemeente is. 
 
De vraag is vervolgens onder welke voorwaarden of in welke vorm het doel bereikt wordt 
(meetbaar is). Wanneer is er sprake van maatschappelijk rendement c.q. wanneer is het 
maatschappelijk doel bereikt? In de Visie oip Vastgoed wordt aangegeven dat de ge-
meente nooit vastgoed zal bezitten enkel vanuit commercieel oogpunt. Maar wat maat-
schappelijk rendement dan wel is, wordt niet specifiek benoemd. Het is echter wel van 
belang om dit specifiek te benoemen in de nota Vastgoedbeleid, daar anders niet duide-
lijk is of beoogde doelen worden bereikt. De definitie van maatschappelijk rendement is 
de verhouding tussen de benodigde investeringen in geld en middelen enerzijds en het 
maatschappelijk effect dat wordt bereikt anderzijds. Wat mag een maatschappelijk doel 
kosten in termen van huisvesting? Hoe worden de kosten afgezet tegen het maatschap-
pelijk rendement en hoe beoordeel je dat? Dat inzicht is ons inziens mogelijk te verkrijgen 
via een benchmark (per type maatschappelijk vastgoed) op basis van gegevens van an-
dere vergelijkbare gemeenten 
 
Tenslotte achten wij de visie acceptabel, haalbaar (realistisch) en tijdgebonden. Accepta-
bel omdat de Visie op Vastgoed in september 2013 is vastgesteld door de raad en haal-
baar omdat in de visie staat opgenomen dat vastgoed alleen wordt ingezet indien het een 
doelmatige aanvulling vormt op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om 
maatschappelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Wel is van belang om goed in-
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zicht te hebben in de gemeentelijke vastgoedportefeuille, hoe dat bezit is gekoppeld aan 
beleidsprogramma’s (labeling en sublabeling) en waarom dit vastgoed in bezit is. Tijdge-
bonden, omdat vastgoed wordt behouden zolang er sprake is van een doelmatige aan-
vulling op de middelen en instrumenten die worden gebruikt om maatschappelijke en pu-
blieke doelstellingen te bereiken. Zodra er geen sprake meer is van een doelmatige aan-
vulling waardoor de maatschappelijke en publieke doelen niet meer worden bereikt, wordt 
het vastgoed afgestoten. De doelstelling bevat dus een tijdcomponent.  
 
De conclusie is op basis van het voorgaande dat het doel van de gemeente Gorinchem 
met betrekking tot het vastgoedbeleid nog niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Ac-
ceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) is geformuleerd.   
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat maatschappelijke en publieke doelstellingen al-
leen kunnen worden bereikt indien een koppeling wordt gemaakt met de aanpalende be-
leidsvelden. Ons inziens is de vertaling van aanpalend beleid naar vastgoedconsequen-
ties nog onvoldoende gemaakt.   
 
2. Hoe vindt sturing en controle plaats op het (strategisch) vastgoedbeleid? 
De gemeenteraad van Gorinchem stelt via de Visie op Vastgoed, het beheerkwaliteits-
plan en de begroting haar kaders voor het gemeentelijk vastgoed vast. Vervolgens kan 
de raad op basis van de rapportages op afwijkingen in de P&C cyclus toetsen en contro-
leren of de uitvoering conform de gestelde kaders heeft plaatsgevonden. Deze rapporta-
ges zijn opgenomen in de rekening en de eerste en tweede TURAP. Hierbij dient opge-
merkt te worden dat hiermee de vastgoedconsequenties in beperkte mate inzichtelijk 
worden gemaakt.  

 
3. In hoeverre is het vastgoedbezit inzichtelijk?  
Bij beantwoording van deze vraag maken wij een onderscheid in de inzichtelijkheid van 
het vastgoedbezit voor de vastgoedorganisatie en apart voor het college en de raad.  
 
De vastgoedorganisatie heeft ons inziens het vastgoedbezit redelijk goed inzichtelijk. Wel 
is het ons inziens van belang om een koppeling te maken tussen de vastgoedlijst en de 
vastgoedbeheersysteem om de inzichtelijkheid te vergroten. Daarnaast zal de inzichte-
lijkheid ons inziens worden vergroot door een verdere onderverdeling naar soorten vast-
goed voor een nog duidelijkere koppeling met de aanpalende beleidskaders.  
 
Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de gemeente Gorinchem een vastgoedlijst 
heeft waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:  

 Adres vastgoedobject; 

 Het soort vastgoed: maatschappelijk, commercieel of overig; 

 De functie; 

 Het feitelijk gebruik; 

 Het perspectief: behouden of verkopen; 

 Toelichting op het perspectief.  
 
Het perspectief van het vastgoed (behouden of verkopen) is een belangrijk informatieon-
derdeel voor de raad. Daarmee kan de raad immers sturen op de consequenties van het 
genoemde perspectief of tot een heroverweging komen van het perspectief. De vast-
goedlijst geeft ons inziens dan ook het college en de raad een goed inzicht in het vast-
goedbezit van de gemeente. Echter, voor een goede sturing op het gemeentelijk vast-
goedbeleid is het aan te bevelen om ook informatie over de kosten en opbrengsten, de 
risico’s en het beheer van het vastgoed op te nemen in de vastgoedlijst.  
 
4. Welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden tussen 2010 en 2014 (vernieuwde 

systemen, bezuinigingen, etc.)?  
In 2009 is de gemeente Gorinchem gestart met het gemeentelijk vastgoed onder één dak 
te brengen. Het doel daarvan is om binnen de vastgoedorganisatie het technisch en 
commercieel beheer van het gemeentelijk vastgoed onder te brengen. De gemeente Go-
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rinchem is hier de afgelopen periode (2009-2013) volop mee bezig geweest en zijn hier 
tot op heden nog mee bezig, met name in de verdere operationalisering hiervan. 
 
Gemeenten moeten in de komende jaren rekening houden met fors teruglopende inkom-
sten. Zo ook de gemeente Gorinchem. De terugloop in de inkomsten dwingt gemeenten 
tot een nadere oriëntatie op de uitgaven en daarmee ook op hun rol en positie in het 
vastgoed. In de op 7 november 2013 vastgestelde begroting van 2014 spelen bezuinigin-
gen dan ook een belangrijke rol.  
 
5. In hoeverre sluiten de beleidsdoelen ten aanzien van (strategisch) vastgoed aan bij 

de huidige marktomstandigheden? 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat vastgoed voor allerlei doeleinden gebruikt wordt, waar-
door het vrijwel onmogelijk is trends en ontwikkelingen te signaleren zonder het vastgoed 
onder te verdelen in verschillende segmenten. Aansluitend bij de in Gorinchem gehan-
teerde segmentering kan onderscheid worden gemaakt in maatschappelijk vastgoed, 
commercieel vastgoed en overig vastgoed. Door dit onderscheid te maken, wordt duide-
lijk dat de veranderende markt voornamelijk van invloed is op commercieel en overig 
vastgoed. De veranderende markt zet de verkoopbaarheid van deze vastgoedsegmenten 
onder druk. Daarom is het van belang dat de gemeente Gorinchem ook rekening houdt 
met het moment waarop gemeentelijk vastgoed te koop wordt aangeboden indien zij be-
sluit tot afstoten van gemeentelijk vastgoed. Afgewogen zou moeten worden of tijdelijk 
behoud in de portefeuille totdat de markt (vraag naar bepaalde vastgoedobjecten) aan-
trekt of herontwikkeling/herbestemming van object(en) een mogelijkheid is. Kortom, het is 
van belang om de beleidslijn verkoop te nuanceren en per situatie tot een afweging te 
komen.  
 
6. Welke aandachtspunten c.q. verbeterpunten kunnen worden opgenomen in het vast-

goedbeleid van de gemeente Gorinchem? 
Ons inziens dient de gemeente Gorinchem bij de inrichting van het gemeentelijk vast-
goedbeleid rekening te houden met de volgende aandachtspunten: 

 Een juiste en actuele registratie van het vastgoedbezit; 

 Een duidelijke rolverdeling tussen de vastgoedorganisatie en de beleidsinhoudelijke 
afdelingen. Denk daarbij ook aan het mandaat voor de uitvoering van het beleid door 
de vastgoedorganisatie; 

 Een duidelijke rolverdeling op bestuurlijk niveau tussen beheer van het vastgoed en 
de beleids- en projectinhoud. 

 Duidelijkheid over welke informatie benodigd is om als raad te kunnen sturen op het 
gemeentelijk vastgoed. Daarbij moet worden opgemerkt dat de raad ook niet moet 
worden overspoeld met informatie. Vaak is er voldoende informatie, maar dient deze 
beter inzichtelijk te worden gemaakt en beter te worden ontsloten.  
 

7. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 
van de gemeente Gorinchem vanuit de beleidsvoering?  

Succesfactoren: 

 Het SMART formuleren van de visie c.q. doelstelling van het gemeentelijk vastgoed-
beleid; 

 De vertaling van de visie c.q. de doelstelling van het gemeentelijk vastgoedbeleid 
naar concreet te bereiken resultaten per object (maatschappelijk rendement); 

 Een duidelijke en heldere koppeling tussen het vastgoedbeleid en de inhoudelijke be-
leidskaders op het terrein van cultuur, welzijn, zorg, sport en onderwijs via de be-
leidsnota’s en de vastgoedlijst; 

 Het vastleggen van een heldere taakverdeling, zowel bestuurlijk (tussen de raad en 
het college), als ambtelijk (tussen de vastgoedorganisatie en de beleidsafdelingen); 

 Het vastleggen van afstemmingsmomenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau 
tussen vastgoed en beleidsinhoud.  

 
De faalfactoren: 
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 Geen specifieke koppeling tussen het vastgoedbeleid en de beleidsafdelingen, waar-
door er onvoldoende inzicht is in de consequenties van beleidskeuzes; 

 Geen heldere omschrijving van de ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden 
met daaraan gekoppeld een mandaat voor de uitvoering van het beleid in de dage-
lijkse praktijk; 

 Geen duidelijk afspraken over afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Het is 
van belang om gemeentebreed beleid te ontwikkelen en beleid af te stemmen tussen 
diensten op het gebied van vastgoed. Gezamenlijk kunnen dan de consequenties die 
van invloed zijn op het vastgoed worden bezien;  

 De afwezigheid van een afwegingskader om vastgoedkeuzes te maken. 
 
8. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 

van de gemeente Gorinchem vanuit de bedrijfsvoering?  
Succesfactoren:  

 Een helder en inzichtelijk vastgoedsysteem voor portefeuillebeheer; 

 Een goede communicatie en verslaglegging over dit vastgoedsysteem. 
 
Faalfactor: 

 Beperkt inzicht in de vastgoedconsequenties.  
 
9. Wat zijn de succes- en faalfactoren ten aanzien van het (strategisch) vastgoedbeleid 

van de gemeente Gorinchem vanuit financiën?  
Succesfactoren:  

 Bezuinigingen leiden tot een nieuwe (vaak meer financiële) focus op vastgoed; 

 Doelen en middel worden opnieuw en scherper geformuleerd.  
 

Een aandachtspunt bij het bovenstaande is dat opgelet moet worden dat niet te eenzijdig 
wordt gestuurd op financiën en daardoor het maatschappelijk rendement uit het oog 
wordt verloren. Ook zijn ‘quick wins’ bij maatschappelijk vastgoed veelal niet haalbaar.  
 
10. Wat is de huidige rol van de raad met betrekking tot het (strategisch) vastgoedbeleid? 
De gemeenteraad van Gorinchem stelt via de Visie op Vastgoed, het beheerkwaliteits-
plan en de begroting haar kaders voor het gemeentelijk vastgoed vast. Vervolgens kan 
de raad op basis van de rapportages op afwijkingen in de P&C cyclus toetsen en contro-
leren of de uitvoering conform de gestelde kaders heeft plaatsgevonden. Naast het stel-
len van kaders heeft de gemeenteraad dus een controlerende en sturende rol op basis 
van de informatie die zij aangeleverd krijgt in de P&C cyclus.  
 
11. Wat is de gewenste rol van de raad met betrekking tot het (strategisch) vastgoedbe-

leid?  
In de gewenste rol van de raad vindt geen menging plaats tussen maatschappelijke doel-
stellingen en het vastgoedbeleid. Vastgoed is een middel en geen doel op zich. Daar-
naast is de raad van mening dat de rol van het college duidelijk moet worden gepositio-
neerd. Wanneer is besluitvorming van de raad noodzakelijk c.q. tot hoe ver reikt de be-
voegdheid van het college. Ten slotte is de raad van mening dat zij meer inzicht dient te 
krijgen in de consequenties voor het gemeentelijk vastgoed bij de diverse besluiten die 
de raad neemt ten aanzien van de diverse beleidssectoren. De informatie die daarvoor 
benodigd is, dient dan ook volgens de raad inzicht te geven in:  

 de kosten en opbrengsten per object; 

 de risico’s van de totale vastgoedportefeuille afgezet tegen weerstandvermogen ge-
meente; 

 de aan- en verkopen die hebben plaatsgevonden al dan niet met instemming van de 
gemeenteraad. Aan- en verkoop boven een bepaald bedrag dient voorgelegd te wor-
den aan de raad al dan niet door instemming of via zienswijzen.   

 
12. Is de huidige kwalitatieve en kwantitatieve informatievoorziening aan de raad vol-

doende om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol? 
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Uit de beantwoording van de vorige twee deelvragen blijkt dat de raad op dit moment te 
beperkte informatie krijgt om invulling te geven aan haar kaderstellende en controlerende 
rol. Dit wil niet zeggen dat zoveel mogelijk informatie moet worden verstrekt aan de raad, 
maar wel de juiste informatie. Ons inziens dient de huidige informatievoorziening aange-
vuld en aangescherpt te worden. 
 

6.2. Aanbevelingen 

Met onze onderstaande aanbevelingen geven wij antwoord op de vraag: Hoe kan de rol 
van de raad aangaande sturing op en beheersing van het gemeentelijk vastgoedbeleid 
worden geoptimaliseerd? Hierbij hebben wij een onderscheid gemaakt in aanbevelingen 
ten aanzien van het beleid, de bedrijfsvoering en de informatieverstrekking aan de raad.  
 

6.2.1. Algemene aanbevelingen 

Aangezien uit de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebleken dat de Visie op 
Vastgoed een eerste aanzet geeft en de verdere inrichting van het vastgoedbeleid in de 
nota Vastgoedbeleid aanscherping en aanvulling behoeft, is het ons inziens van belang 
om ook de nota Vastgoedbeleid te laten vaststellen door de raad. Daarnaast reikt ons in-
ziens maatschappelijk vastgoed strategisch, met de nadruk op strategisch, verder dan al-
leen het inzetten van dit vastgoed om maatschappelijke doelen te bereiken. Het kan zijn 
dat in bepaalde gevallen en op bepaalde momenten geen maatschappelijk doel wordt be-
reikt met gemeentelijk vastgoed, maar het toch een betere keuze is om dit vastgoed al 
dan niet tijdelijk in portefeuille te houden. Ook is het aan te bevelen om in het kader van 
risicomanagement te komen tot een juiste segmentering/labeling van het vastgoed om tot 
een afgewogen beoordeling over het al dan niet herwaarderen c.q. afwaarderen van het 
gemeentelijk vastgoed te komen. Aangezien marktomstandigheden invloed uitoefenen op 
het vastgoedbeleid, is het gebruikelijk om periodiek in het kader van risicomanagement 
de segmentering/labeling van vastgoed te bezien. Op basis hiervan zal vervolgens op-
nieuw worden gekomen tot een afgewogen beoordeling over het herwaarderings- c.q. 
afwaarderingsvraagstuk van gemeentelijk vastgoed. 
 

6.2.2. Aanbevelingen beleidsvoering  

 Het maken van een duidelijke en heldere koppeling tussen het vastgoedbeleid en de 
aanpalende inhoudelijke beleidskaders op het terrein van cultuur, welzijn, zorg, sport 
en onderwijs via de beleidsnota’s en de vastgoedlijst. In de beleidsnota’s dienen de 
consequenties ten aanzien van het vastgoed te worden opgenomen en in de nota 
Vastgoedbeleid dient te worden opgenomen op welke wijze de maatschappelijke 
doelstellingen zijn opgenomen in nota’s van de aanpalende beleidsterreinen. Ten 
slotte kan in de vastgoedlijst de koppeling worden gemaakt met de beleidsinhoudelij-
ke programma’s door een verfijnde labeling. Met deze labeling wordt aangegeven 
waarom vastgoedobjecten in bezit zijn van de gemeente.  

 Het vastleggen van een heldere taakverdeling tussen de raad, het college, de vast-
goedorganisatie en de aanpalende beleidsafdelingen, waarbij een duidelijk onder-
scheid wordt gemaakt in bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden.  

 Het vastleggen van afstemmingsmomenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 
Het is van belang om gemeentebreed beleid te ontwikkelen en beleid af te stemmen 
over vastgoed  tussen de afdelingen. Gezamenlijk kunnen dan de consequenties die 
van invloed zijn op het vastgoed worden bezien. 

 Het opstellen van een afwegingskader om vastgoedkeuzes te maken. In de nota 
Vastgoedbeleid staat nu opgenomen dat indien met een gemeentelijk vastgoedobject 
geen maatschappelijk doel wordt bereikt, dit vastgoed wordt verkocht. Het kan echter 
zijn dat het uit financieel oogpunt het aantrekkelijker is het vastgoedobject (tijdelijk) 
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nog in portefeuille te houden. Ook kan het zijn dat het niet het juiste moment is om 
het vastgoedobject in de markt te zetten.  
 

6.2.3. Aanbevelingen bedrijfsvoering  

 Vaststellen mandaat team Vastgoed & Belastingen; 

 Nadere taakomschrijving en –afbakening vastgoedorganisatie ten aanzien van ont-
wikkel, realisatie en beheerrol; 

 Opzet en beheer transparant vastgoedbeheersysteem. 
 

6.2.4. Aanbevelingen informatieverstrekking raad 

Ons inziens is het van belang om in de begroting een aparte paragraaf over vastgoed op 
te nemen waarin in ieder geval de volgende onderdelen worden benoemd:  

 Omvang portefeuille:  
o Aantal vastgoedobjecten (panden en gronden);  
o Onderverdeling soort vastgoed; 
o Boekwaarde en woz-waarde per vastgoedobject.  

 Investeringen; 

 Eigenaarsonderhoud panden; 

 Verhuur en vastgoedexploitatie: 
o Opbrengsten: 

 Huuropbrengsten; 
 Verkoopresultaat.  

o Exploitatielasten: 
 Beheerkosten; 
 Zakelijke lasten; 
 Aan- en verkoopkosten.  
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BIJLAGEN  

 

1. Geïnterviewde personen  

 Marcel Doodkorte  Wethouder portefeuilles Financiën, Grondbedrijf,  

    Vastgoedbeleid, Cultuur en Verkeer en Vervoer  

 Jack Oostrum   Wethouder portefeuilles Stedelijke Vernieuwing en  

    Volkshuisvesting, Zorg en Welzijn, Emancipatie en  

    diversiteitsbeleid, Sport, Jeugd. 

 Edith Ticheloven  Team Vastgoed & Belastingen, afdeling Financiën  

 Ilse Witvoet   Team Vastgoed & Belastingen, afdeling Financiën  

 Esther Franken  Team Vastgoed & Belastingen, afdeling Financiën 

 Rob Endevoets  Team Vastgoed & Belastingen, afdeling Financiën  

 Luc van Huijgevoort Hoofd afdeling Financiën 

 Annemarie Berkelmans Team Onderwijs en Sport, afdeling Welzijn 

 Helen Verhoef   Hoofd afdeling Welzijn 

 Rachid Amjahad  RAWO Vastgoed 

 Wouter Bockweg  RAWO Vastgoed 

 Rinka Bikker  RAWO Vastgoed  

 Henk Harms   Gemeente Den Haag 
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2. Deelnemende raadsleden groepsinterview  

 Frank Duijnhouwer 

 Jaap Wientjes  

 Eva Dansen 

 Renate van Maaren 

 Frank Barth  

 Ilhan Tekir  

 Marcel Wildschut  

 Cees van der Roest  

Raadslid  

Raadslid 

Raadslid  

Raadslid  

Raadslid  

Raadslid  

Raadslid  

Raadslid   
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3. Bestudeerde documenten (naam document + datum) 

 Nota Vastgoedbeleid gemeente Gorinchem 2013-2018, concept versie 2, november 
2013; 

 Pandenlijst Nota Vastgoedbeleid (2), november 2013; 

 Op weg naar vernieuwend Subsidiebeleid, april 2013; 

 Motie verkoop gemeentelijk vastgoed SP, 7 november 2013; 

 Motie huurverhoging SP, 26 september 2013; 

 Amendement “Visie op Vastgoed” ChristenUnie, 26 september 2013; 

 Motie PvdA, 26 september 2013; 

 AHAD 3, 5 juli 2012; 

 Raadsvoorstel Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018, 24 juli 2013; 

 Visie op Vastgoed, 11 september 2013; 

 Begroting 2014, 7 november 2013; 

 Sportplan Gorinchem 2012-2015, mei 2012; 

 Visie ‘Meedoen in Gorinchem’, 12 november 2012; 

 Raadsvoorstel Cultuurvisie ‘Gorinchem verbindt’, april 2013; 

 Cultuurvisie ‘Gorinchem verbindt’;  

 Raadsvoorstel Cultuurvisie gemeente Gorinchem 2013-2018, 11 juni 2013; 

 Cultuurvisie Gorinchem 2013-2018, mei 2013; 

 Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, 27 september 2011; 

 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, september 2011; 

 Van Sociaal Cultureel Werk naar Meedoen, september 2013; 

 Raadsvoorstel Meerjarenonderhoudsplannen Kapitaalgoederen, september 2013; 

 Nota binnensportaccommodaties; 

 Nota buitensportaccommodaties; 

 Programmabegroting 2013, oktober 2012; 

 Collegevoorstel Molenstraat 32;  

 Collegevoorstel Boerenstraat 11a, juni 2013; 

 Vastgoed: Eigen huis op orde?, oktober 2013; 

 …Geven de raad alle inlichtingen..., januari 2013. 
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4. Beleidsdoelen  

1. Beleidskaders onderwijshuisvesting4 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van adequate schoolgebouwen. Dat wil 
zeggen: voldoende capaciteit, goed onderhoudsniveau, rekeninghoudend met veiligheid 
en functionaliteit. In het kader van een planmatige aansturing en beheersing van onder-
wijshuisvesting is dan ook het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP-Onderwijs) op-
gesteld en door de raad vastgesteld in oktober 2011. Aangezien een IHP wordt opgesteld 
voor een (beleids)periode van 4 jaar, is het IHP Onderwijs opgesteld voor de periode 
2011-2015.   
 

 Wettelijk kader: Verordening Onderwijshuisvesting 

Een aantal zaken die betrekking hebben op onderwijshuisvesting is in de onderwijsregel-
geving geborgd. Anders dan met algemene beleidskaders, heeft de wettelijke regelgeving 
een dwingend karakter. Dat betekent dat in ieder geval een aantal zaken geregeld dient 
te zijn. De verordening is daar een instrument voor. 
 
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs stoelt op de Wet op het primair on-
derwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertise-
centra (WEC). De belangrijkste elementen uit de wet zijn: 

 de gemeenteraad heeft een zorgplicht voor alle huisvestingsvoorzieningen op het 
grondgebied van de gemeente; 

 de voorzieningen in de huisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk zijn be-
noemd in de onderwijswetgeving. Ten aanzien van het eigendom, beheer en de ex-
ploitatie van onderwijsgebouwen dient een heldere afbakening te zijn in verantwoor-
delijkheden en taken tussen gemeente, schoolbesturen en andere partijen. In de on-
derwijsregelgeving wordt primair het juridisch eigendom bij het schoolbestuur neerge-
legd. Daarnaast kent de bekostigingssystematiek in onderwijsland een demarcatie 
naar verantwoordelijkheden. Schoolbesturen zijn juridisch verantwoordelijk voor mo-
nofunctionele accommodaties en accommodaties met een beperkt aantal functies en 
de gemeente is juridisch en economisch verantwoordelijk voor brede scholen en mul-
tifunctionele accommodaties in het algemeen; 

 de gemeenteraad heeft de plicht een verordening vast te stellen. In die verordening 
moet onder andere worden geregeld welke criteria de gemeente hanteert bij de be-
oordeling van verzoeken, hoe de bedragen voor de huisvestingsvoorzieningen wor-
den vastgesteld, aan welke eisen schoolgebouwen moeten voldoen en welke proce-
dures gelden voor aanvragen van schoolbesturen. Voordat de verordening wordt 
vastgesteld, wordt daarover overleg gevoerd met de schoolbesturen; 

 aan het college wordt opgedragen jaarlijks een bedrag vast te stellen. Dit bedrag is 
bestemd voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen in het daaropvolgende 
jaar en moet zodanig worden vastgesteld dat daarmee redelijkerwijs kan worden 
voorzien in de huisvestingsbehoefte; 

 als de huisvestingsverzoeken zijn beoordeeld dient een zogenoemd programma te 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit programma bevat alle aangevraagde 
voorzieningen die het jaar daarop voor bekostiging door de gemeente in aanmerking 
komen. Verzoeken die worden afgewezen komen op het zogenoemde overzicht te 
staan. De afwijzingsgrond wordt daarbij vermeld; 

 de wet regelt ook de weigeringsgronden.  
 

                                                      
4 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs d.d. september 2011.  
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 Kaders onderwijshuisvesting  

Voor het IHP Onderwijs is een aantal beleidskaders van toepassing die mede vormge-
vend zijn voor beleid en uitvoering. Het betreft dan onder meer de beleidskaders voor 
ruimtenormering, brede schoolbeleid, leegstand, verhuur en veiligheid. Ten opzichte van 
wettelijke regelgeving bestaat hier de vrijheid om er een eigen invulling en uitvoering aan 
te geven. 

Strategisch onderdeel Beleid  

Normbekostiging  Verordening Onderwijshuisvesting is grondslag: “so-
ber en doelmatig”. 

Veiligheid en gezondheid 
binnenklimaat 

 Toepassing ambitie Nota Duurzaam Bouwen. 

Leegstand en onttrekking 
onderwijsruimte 

 Terughoudendheid met beperkte onttrekking; 

 Bij niet onttrekken blijft beheer en exploitatie bij 
schoolbestuur; 

 Doorverwijzen ruimtevragers (onderwijs en/of wel-
zijnsactiviteiten) naar leegstandssituaties; 

 Onderwijs ontvangt medegebruiksvergoeding bij door-
verwijzing.  

Capaciteitsbehoefte  Extra ruimtebehoefte primair oplossen binnen eigen 
huisvesting; 

 Oplossen ruimtevraag moeten passen bij gebouw; 

 Als achtervang is Verordening Onderwijshuisvesting 
van toepassing.  

Eigendom, beheer en ex-
ploitatie 

 Ontvlechting concept “Gorcumse pleinen” (In 2010 
besloten om de CV Bredescholenbouw en alle daarbij 
behorende stichtingen te ontmantelen en op te hef-
fen); 

 Juridisch eigendom en economisch claimrecht bij bre-
de scholen en multifunctionele accommodaties ligt bij 
de gemeente; 

 Juridisch eigendom bij monofunctionele accommoda-
ties of accommodaties met beperkt aantal functies ligt 
bij schoolbestuur; 

 Beheer en onderhoud is een verantwoordelijkheid van 
gebruikers; 

 Verantwoordelijkheid beheer en onderhoud conform 
“kruisjeslijst”.   

Medegebruik en verhuur   Bij medegebruik (door andere scholen) ontvangen 
schoolbesturen een medegebruiksvergoeding; 

 Voor structurele verhuur in een onderwijsgebouw 
en/of brede school geldt een algemeen geldend maat-
schappelijk tarief op basis van kostendekkendheid; 
Bij structurele verhuur in een onderwijsgebouw geldt 
het maatschappelijk tarief en wordt een deel afgedra-
gen aan de gemeente ter compensatie van de gedane 
investeringen; 

 Er geldt een overgangsregeling van 5 jaar voor be-
staande huursituaties.  

Meerjarenonderhoud  Actualiseren MOP’s in gezamenlijkheid met schoolbe-
sturen; 

 Onderzoek naar optimaliseren van procedure voor 
aanvragen onderwijshuisvesting.  

Tijdelijke huisvesting  Formaliseren situaties tijdelijke huisvesting.  

Asielzoekerscentrum  
 
Reboundvoorziening 

 Anticiperen op ruimtebehoefte zodra instroom bekend 
is; 

 Verzoek huisvestingsvraag afwachten.  
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2. Beleidskader cultuur 

Ook het beleid omtrent cultuur heeft invloed op het vastgoedbeleid. Zo kan de discussie 
over hoe invulling moet worden gegeven aan de bezuinigingen op cultuur en sociaal-
cultureel werk, waartoe de raad in de bezuinigingsoperatie AHAD3 heeft besloten, gevol-
gen hebben voor de gemeentelijke panden die op dit moment gebruikt worden door cul-
tuur en sociaal-cultureel werk. Panden zijn dus volgend aan het beleid. Onderstaand dan 
ook het cultuurbeleid. Op 31 oktober 2013 is de visie op het cultuurbeleid vastgesteld 
door de gemeenteraad van Gorinchem.   
 

 Begrip cultuur  

Voordat we ingaan op het beleidskader is het van belang om te weten welke functies de 
gemeente Gorinchem onder cultuur verstaat. De gemeente Gorinchem verstaat onder 
cultuur de volgende functies:  

 Cultuureducatie;  

 Podiumkunsten professioneel en amateur (muziek, theater en dans); 

 Beeldende kunst; 

 Film en audiovisuele media; 

 Informatieuitwisseling (bibliotheek); 

 Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst (museum).  
 

3. Beleidskaders Welzijn  

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, zijn panden volgend aan het beleid. Indien 
met het vastgoedbezit de welzijnsdoelen niet worden behaald, is het vastgoed geen in-
strument meer om maatschappelijke doelstellingen te bereiken.  
 

 Visie “Meedoen in Gorinchem” 

De visie “Meedoen in Gorinchem” is in december 2012 vastgesteld door de gemeente-
raad van Gorinchem. Onderstaand de uitgangspunten en de kernopgave van deze visie.  
 
Uitgangspunten:  

 Actieve samenleving; 

 Zorg voor kwetsbaren; 

 Samenspel stimuleren.  
 
Kernopgave: 

 Burgerkracht centraal;  

 Vinger aan de pols; 

 Kwetsbare Gorcumers doen mee; 

 Voorzieningen worden goed benut; 

 Gebiedsgerichte aanpak.  
 

 Nota onderwijs en welzijnsaccommodaties 2005-2020  

Het voorgestelde beleidskader in 2006 bestaat uit de onderstaande punten: 

 Prettig leefklimaat: voldoende voorzieningen voor onderwijs en welzijn dragen bij aan 
een prettig leefklimaat. Bij het huisvesten van onderwijs en welzijnsvoorzieningen in 
Gorinchem wil de gemeente zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de bewoners. 

 Ononderbroken ontwikkeling van kinderen: in Gorinchem vindt deze ontwikkeling 
concreet gestalte in de bouw van Brede scholen. 

 Efficiënt gebruik van accommodaties: bij het huisvesten van de voorzieningen van 
onderwijs en welzijn wordt gestreefd naar medegebruik van accommodaties. Waar 
dat mogelijk en gewenst is, zal clustering van voorzieningen plaatsvinden. Dit kan 
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gebeuren door wijkgebonden activiteiten samen te brengen in één gebouw of de 
voorzieningen dicht bij elkaar te bouwen. Dit kan betekenen, dat er in sommige ge-
vallen multifunctioneel wordt gebouwd. 

 Onderwijskundige vernieuwingen: onderwijskundige vernieuwingen worden zo veel 
mogelijk gecombineerd met groot onderhoud. 

 Evenwichtige spreiding: er wordt onderscheid gemaakt tussen regionale voorzienin-
gen, stedelijke voorzieningen en stadsdeelvoorzieningen. 

 Bereikbaarheid en veiligheid: onderwijs- en welzijnsvoorzieningen moeten goed be-
reikbaar zijn via een verkeersveilige– en sociaal veilige route te voet, per fiets en/of 
met het openbaar vervoer.  
 

4. Beleidskaders sport 

Net als de bovenstaande beleidsterreinen heeft het sportbeleid invloed op het vastgoed-
beleid. In januari 2007 heeft de gemeenteraad van Gorinchem de kaders voor het ge-
meentelijk sportbeleid vastgesteld. De kaders zijn:  

 Het scheppen van voorwaarden voor het behoud en het realiseren van een kwalitatief 
goed aanbod van sportaccommodaties; 

 Als eigenaar van sportaccommodaties zorg dragen voor verantwoord gebruik, be-
heer, onderhoud en exploitatie;  

 Het uitnodigen van burgers tot actieve sportbeoefening; 

 Het regisseren van de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid;  

 Het beoordelen van de effectiviteit van het gemeentelijk sportbeleid.  
 
Met het sportplan 2012-2015 worden de door de gemeenteraad vastgestelde kaders na-
der uitgewerkt. 
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5. Cases 

Molenstraat 32 

 Verloop bedrijfsvoering inclusief besluitvorming  

Op 23 november 2004 heeft het college van Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Gorinchem ingestemd met aankoop van het complex de Oude Doelen aan de 
Molenstraat 28-38 van het Hoogheemraadschap. Deel Molenstraat 30-32 wordt namelijk 
gezien als een ‘top-monument’. De gemeente Gorinchem is van mening dat door de aan-
koop van het complex zij maximale invloed uitoefenen voor de toekomstige ontwikkeling 
van dit complex. Vervolgens is in 2006 besloten om toch alleen het monumentale deel te 
behouden en de aangrenzende delen te verkopen (indien mogelijk). In samenwerking 
met een makelaarskantoor is de verkoopprijs voor nummer 34-38 en de nummers 28-30 
bepaald. Daarnaast is een huurprijs bepaald voor nummer 32. Vervolgens hebben er on-
derhandelingen plaatsgevonden voor de verhuur en verkoop van het pand en zijn de nog 
te maken kosten voor planontwikkeling en rente inzichtelijk gemaakt. Voor het te verhu-
ren pand is vervolgens op basis van het onderhandelingsresultaat een exploitatiebereke-
ning gemaakt. Het resultaat van de onderhandelingen over de te verkopen delen inclusief 
de kosten voor de planontwikkeling en rente en het exploitatieresultaat zijn vervolgens 
afgezet tegen de prijs waarvoor het pand in 2004 is aangekocht. Deze financiële conse-
quenties zijn opgenomen in het collegebesluit en vervolgens zijn de financiële conse-
quenties verwerkt in de TURAP voor de raad.  Daartoe is in de paragraaf onderhoud ka-
pitaalgoederen opgenomen welke panden zijn verkocht en worden gesloopt. 

 Beleidsinhoud versus vastgoedbeleid  

Uit het voorgaande is te herleiden dat de Oude Doelen is aangekocht, omdat het wordt 
gezien als een ‘top-monument’. Vastgoed is hier door de gemeente Gorinchem gebruikt 
om monumenten in de stad te behouden. De financiële consequenties van de keuzes die 
zijn gemaakt, zijn daarbij inzichtelijk gemaakt:  

 Investeringen; 

 Verhuur- en vastgoedexploitatie.  
 
Tenslotte kan opgemerkt worden dat uit het vastgoedbeleid blijkt dat monumenten be-
houden blijven en worden ingezet als erfgoed/cultuur.  

Boerenstraat 11a 

 Verloop bedrijfsvoering inclusief besluitvorming  

De afdeling Financiën heeft in 2013 het voorstel gedaan om de Boerenstraat 11a in de 
periode 1 augustus 2013 tot 1 januari 2014 te verhuren aan twee nieuwe stichtingen. Dit 
omdat de subsidiërende regiogemeenten in 2012 samen met muziekschool TOON heb-
ben besloten om de stichting te liquideren per 1 januari 2014. TOON heeft de huur van 
het pand aan de Boerenstraat 11a opgezegd per 1 januari 2014. De activiteiten die 
TOON ontplooit, zijn vanaf 1 augustus 2013 georganiseerd door een tweetal nieuwe 
stichtingen. De stichtingen hebben de gemeente verzocht om voor hen een passend on-
derkomen te vinden. Partijen hebben geconstateerd dat de enige geschikte locatie voor 
de stichtingen Boerenstraat 11a is. Hoewel TOON de Boerenstraat 11a tot het einde van 
het jaar 2013 huurt, is TOON bereid om op een alternatieve locatie de muziekinstrumen-
ten en overige inventaris op te slaan. Op die manier kan Boerenstraat 11a beschikbaar 
komen voor de twee nieuwe stichtingen. In juni 2013 heeft het college met het voorstel 
van de afdeling Financiën ingestemd. In afwachting van de uitkomsten van de cultuurvi-
sie en de vastgoednota kan vervolgens worden bezien of ook na 1 januari 2014 Boeren-
straat 11a verhuurd kan worden aan de twee nieuwe stichtingen en tegen welke voor-
waarden. De raad van Gorinchem is over de wijzigingen in de verhuur niet verder geïn-
formeerd. Tot slot is op te merken dat Boerenstraat 11a in het verleden behouden is door 
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de gemeente Gorinchem, omdat het een monumentaal danwel monumentaalwaardig 
pand betreft.  

 Beleidsinhoud versus vastgoedbeleid  

Uit het bovenstaande blijkt dat een koppeling is gemaakt tussen het vastgoedbeleid en 
de cultuurvisie. Op basis van de uitkomsten van de cultuurvisie en de nota Vastgoedbe-
leid wordt immers pas bezien of ook na 1 januari 2014 Boerenstraat 11a verhuurd kan 
worden aan de twee nieuwe stichtingen en tegen welke voorwaarden. Door onderdak te 
bieden aan de muziekschool (twee stichtingen) wordt in ieder geval een bijdrage geleverd 
aan aandacht voor cultuureducatie en het verbinden van mensen door talentontwikkeling.   
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6. Voorbeelden best practices  

Gemeente Den Haag  

 Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag 

Ter uitvoering van het coalitieakkoord heeft het college van de gemeente Den Haag in 
september 2011 besloten tot de oprichting van een Centrale Vastgoed Organisatie bin-
nen de gemeente Den Haag (CVO). Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de gemeente-
lijke vastgoedportefeuille en kan deze effectiever en efficiënter worden ingezet. Hoofd-
doelstelling van de CVO is het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed ter uit-
voering van de bestuurlijke doelstellingen. 
 

 Bundelen gemeentelijk vastgoed  

Het gemeentelijk vastgoed vertegenwoordigt zowel een grote maatschappelijke als finan-
ciële waarde. Het ontwikkelen en in bezit hebben van vastgoed is voor de gemeente Den 
Haag geen doel op zich. Vastgoed is een onmisbaar middel om bestuurlijk gewenste 
maatschappelijke doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gemeente Den Haag heeft 
dan ook vastgoed ten behoeve van diverse functies in eigendom, bijvoorbeeld theaters, 
musea, zwembaden, sporthallen, sportvelden, welzijnsaccommodaties, kinderopvang, 
parkeergarages, stadsboerderijen, ambtelijke huisvesting en aangekocht bezit. Tot voor-
kort was dit bezit in beheer ondergebracht bij diverse diensten (met name OCW, DSO, 
IDC, HGR en DSB). Binnen deze diensten was het vastgoed op verschillende wijzen ge-
organiseerd, geregistreerd en beheerd. Als gevolg hiervan ontbrak een totaaloverzicht 
van het in gemeentelijk bezit zijnde vastgoed, waardoor het moeilijk was om tot een inte-
grale afweging en optimalisatie van het gebruik te komen. Bundeling van al het gemeen-
telijk vastgoed in één organisatieonderdeel heeft voor kennisvergroting gezorgd, waar-
door er sneller kan worden ingespeeld op bestuurlijke wensen en maatschappelijke be-
hoeften. Tevens zorgt bundeling van gemeentelijke vastgoedkennis op één plek voor een 
betere borging van juridische en financiële professionaliteit. 
 
Essentieel voor het functioneren van een Centrale Vastgoedorganisatie is de registratie 
van het gemeentelijk vastgoedbezit. Alleen door middel van een juiste en actuele regi-
stratie van het gemeentelijk bezit kan er sprake zijn van een bestuur- en beheersbaarheid 
van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, betere benutting van het vastgoed en kosten-
optimalisatie.  
 
Door de gemeente Den Haag wordt dan ook aangegeven dat alleen indien de volgende 
vragen kunnen worden beantwoord, optimaal kan worden gestuurd op de inzet van het 
gemeentelijk vastgoed: 

 Wat hebben we als gemeente in bezit? 

 Hoe is dit bezit gekoppeld aan beleidsprogramma’s (labeling)? 

 Waarom hebben we het in bezit? 
  

 Bestuurlijke verantwoordelijkheid 

De komst van een Centrale Vastgoedorganisatie binnen de gemeentelijke organisatie 
heeft in de gemeente Den Haag ook geleid tot een andere inrichting van de bestuurlijke 
en ambtelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot het in gemeentebezit zijnde vast-
goed. 
 
De verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid volgt het onderscheid tussen het 
procesmatig goed functioneren van de Centrale Vastgoedorganisatie als organisatie én 
de optimale inzet van het gemeentelijk vastgoed, als ”product” van de Centrale Vast-
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goedorganisatie dat telkens in samenspel met de betrokken beleidsdiensten tot stand 
komt. 
 
Dat wil zeggen: 

 de beleidsverantwoordelijke portefeuillehouder is verantwoordelijk en heeft beleids-
vrijheid: 

o voor het vertalen van beleidsprogramma’s naar concrete vastgoedvragen; 
o voor het laten opstellen van adequate programma’s van eisen met betrekking 

tot vastgoedontwikkeling;  
o voor het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde (investe-

rings)budgetten;  
o het binnen de beleidsmatig aangegeven/afgesproken kaders (programma 

van eisen, budget en planning) realiseren van vastgoed en voor het bepalen 
van het gewenste onderhoudsniveau van het aan dat portefeuilleonderdeel 
gekoppelde vastgoed (een en ander uiteraard in goed overleg met de CVO). 
 

 de beheerportefeuillehouder van de CVO is bestuurlijk verantwoordelijk voor: 
o het functioneren van de CVO, dat wil zeggen het laten opstellen van integrale 

voorzieningenplanningen om het gemeentelijk vastgoed optimaal te benut-
ten; 

o de centrale registratie van al het eigendom; 
o het in algemene zin efficiënt en effectief inzetten en beheren van het ge-

meentelijk vastgoed dat is ondergebracht bij de CVO en eventuele realisatie 
op verzoek van derden. 

 
Op bestuurlijk niveau is de integrale benadering van het gemeentelijk vastgoed geborgd 
in het Bestuurlijk Overleg Vastgoed, waarbinnen de beleidsportefeuillehouders en de be-
heerportefeuillehouder elk vanuit hun rol zoeken naar de manier waarop de CVO de op-
timale inzet van het vastgoed kan faciliteren. 
  

 Ambtelijke verantwoordelijkheid  

De verantwoordelijkheid voor de initiatieffase en de integrale afweging of wel of niet op 
een beleidsterrein tot (her)ontwikkeling van vastgoed wordt overgegaan, berust bij de be-
leidsdiensten. De verantwoordelijkheid voor het eigenaarschap en het binnen de be-
leidsmatig aangegeven/afgesproken kaders (programma van eisen, budget en planning) 
ontwikkelen, realiseren en beheren van het gemeentelijk vastgoed ligt exclusief bij de 
CVO. De beleidsdiensten vanuit gebruikersperspectief en de CVO vanuit eigenaarper-
spectief zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van geoptimaliseerde integrale 
huisvestingsplannen, met als doel een zo efficiënt mogelijke inzet van gemeentelijk vast-
goed. 
  

 Vastgoedraad 

In de gemeente Den Haag is een vastgoedraad ingesteld. De Vastgoedraad adviseert het 
college over strategische vastgoedvraagstukken en bestaat uit directieleden van de bij 
gemeentelijk vastgoed betrokken diensten. De Vastgoedraad draagt zorg voor gemeen-
tebrede beleidsontwikkeling en afstemming tussen de diensten op het gebied van vast-
goed. De hoofdlijn hierbij is: gemeentelijk vastgoed staat ten dienste van gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen (“maatschappelijk vastgoed”) dan wel wordt binnen afzienbare ter-
mijn herontwikkeld (“stedelijke ontwikkeling”). Zo niet, dan volgt verkoop.    
 

 Positionering van de organisatie  

De CVO maakt in ieder geval voor de duur van twee jaar deel uit van de Bestuursdienst. 
Daarom is de CVO financieel en administratief dan ook niet met deze dienst vervlochten.  
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 Informatieverstrekking raad 

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen een paragraaf vastgoed op te nemen in de 
begroting. In deze paragraaf zijn de volgende onderdelen opgenomen: 

 Omvang portefeuille:  
o Aantal vastgoedobjecten (panden en gronden); 
o Boekwaarde per vastgoedobject; 
o Onderverdeling soort vastgoed: maatschappelijk vastgoed, commercieel  en 

overig vastgoed (kinderopvang, winkelruimten, bedrijfsverzamelgebouwen), 
bijzonder vastgoed (historische gebouwen en kunstobjecten), intern vastgoed 
(bestuurlijke en ambtelijke huisvesting) en ontwikkelingsvastgoed (vastgoed 
in grondexploitaties en strategische aankopen). Maatschappelijk vastgoed 
wordt daarnaast onderverdeeld in de volgende sublabels: 

 Sport- en recreatieaccommodaties (sporthallen, zwembaden, club- 
en kleedgebouwen); 

 Welzijnsaccommodaties (wijkcentra, centra jeugd en gezin); 
 Cultuuraccommodaties (ateliers, theaters, musea); 
 Onderwijspanden; 
 Volksgezondheid; 
 NGO’s5 en internationale organisaties.   

 Investeringen: veel vastgoed is niet eenvoudig aanpasbaar om op korte termijn grote 
wijzigingen in beleidsdoelstellingen of de markt te volgen. Dit komt door het specifie-
ke karakter van het vastgoed, waarbij een goede aansluiting op specifieke gebrui-
kerswensen zeer gewenst is en/of in wet- en regelgeving vastligt, zoals bij theaters, 
musea en sportfaciliteiten. Een investering in vastgoed betekent bovendien een in-
vestering die in een periode van 40 jaar (bij nieuwbouw) of 25 jaar (bij verwerving van 
bestaande panden) wordt afgeschreven. Dit is veel langer dan de doorsnee beleids-
cyclus en onderstreept de noodzaak om bij de besluitvorming over nieuw beleid altijd 
zorgvuldig de mogelijke vastgoedaspecten in ogenschouw te nemen. Temeer omdat 
door dit specifieke karakter het gemeentelijke vastgoed vaak niet zonder ingrijpende 
verbouwingen voor andere functies kan worden ingezet. 

 Eigenaarsonderhoud panden: in de gemeente Den Haag wordt onderhoud uitgevoerd 
op basis van een Meerjarige Onderhoudsplanning (MOP). De kosten van de uitvoe-
ring van de MOP zijn onderdeel van het meerjarig exploitatieoverzicht van alle met 
het object verbonden eigenaarlasten. De doelstelling in Den Haag is om elke vier jaar 
de MOP te actualiseren en te optimaliseren. Daarnaast wordt periodiek de toekom-
stige gebruiksmogelijkheden van de panden bekeken. Voor een optimaal beheer is 
namelijk niet alleen de bouwkundige staat van de panden belangrijk, maar evenzeer 
de functionaliteit voor toekomstig gebruik. 

 Verhuur en vastgoedexploitatie: in de gemeente Den Haag wordt veel van het ge-
meentelijke vastgoed verhuurd aan derden. Met deze derden zijn langdurige huur-
overeenkomsten gesloten passend bij de doelstelling van het pand. Deze verhurin-
gen zijn in de regel kostendekkend, met dien verstande dat de rente- en kapitaallas-
ten niet uit de huurinkomsten, maar uit andere door de raad beschikbaar gestelde 
middelen (investeringsplan) worden gedekt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij 
cultuur- en welzijnsinstellingen, subsidieert de gemeente vanuit de beleidsprogram-
ma’s de huur die de gebruikers moeten betalen. Voor het opvangen van de negatieve 
exploitatie- en verkoopresultaten op het ontwikkelingsvastgoed zijn binnen het pro-
gramma ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling reserves gevormd.  

 Wat gaat het kosten? Om dit te bepalen zijn de volgende posten opgenomen: 
o Opbrengsten: 

 Huuropbrengsten; 
 Verkoopresultaat.  

o Exploitatielasten: 
 Beheerkosten; 

                                                      
5 non-gouvernementele organisatie   
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 Zakelijke lasten; 
 Aan- en verkoopkosten.  

 

 Mandaat 

De gemeente Den Haag heeft voor de uitvoering van de bevoegdheden om de CVO in te 
richten en vastgoed te beheren uit oogpunt van transparantie en toekomstbestendigheid 
een mandaatregeling vastgelegd voor de directeur van de CVO. 
 

 Conclusie interview 

Uit het interview is gebleken dat de CVO goed is ingericht, maar in de uitvoering nog een 
verbeterpunt kent. Dit verbeterpunt heeft betrekking op de positionering van de CVO in 
de organisatie. Het is van belang dat een CVO wordt geplaatst onder een uitvoerende 
organisatie. In de gemeente Den Haag bijvoorbeeld onder de Dienst Stedelijke Ontwikke-
ling en niet onder de Bestuursdienst, zodat daadkrachtiger kan worden geopereerd. Van 
belang is voorts dat er een inzichtelijke en actuele vastgoedlijst is op basis waarvan direct 
inzicht is in de objecten, de kosten en opbrengsten ervan alsmede de labeling. 
 

Gemeente Tilburg   

 

 Doel vastgoedbeleid 

In 2010 heeft de gemeente Tilburg een nieuwe strategische visie op haar vastgoed opge-
steld. De aanleiding hiervoor was mede een rekenkameronderzoek waarin werd gecon-
stateerd dat een aantal strategische kaders voor het vastgoedbeleid ontbrak. 
Het doel van het gemeentelijk vastgoedbeleid in Tilburg is in 2010 als volgt geformuleerd: 
“Het primaire doel van de gebouwenexploitatie is het faciliteren van de ambities van de 
stad door middel van (kennis van) het realiseren en beheren van gebouwen. De gebou-
wenexploitatie is volgend aan de gewenste ambities en ontwikkelingen van de stad. De 
primaire doelgroep van de gebouwenexploitatie bestaat uit organisaties die rechtstreeks 
in hun handelen bijdragen aan de doelstellingen van de stad en die niet op zelfstandige 
wijze in hun huisvesting kunnen voorzien en waarvoor het college en/of raad expliciet de 
verantwoording wil nemen.” 
 

 Organisatie vastgoed 

Binnen de gemeente Tilburg zijn meerdere organisatieonderdelen betrokken bij het ont-
wikkelen, het managen en beheren van gemeentelijk vastgoed. Eindverantwoordelijke 
voor het managen van de vastgoedportefeuille en het beheer van het vastgoed is team 
Gebouwen. In 2010 is voorgesteld om het eigendom en beheer van al het gebouwde 
vastgoed op één plek te centraliseren. Voor schoolgebouwen zou onderzocht worden  
In hoeverre deze op termijn ondergebracht kunnen worden onder de gebouwen exploita-
tie. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 
Sinds de inrichting tot netwerkorganisatie begin 2012 is de organisatie van het gemeente-
lijk vastgoed ondergebracht bij het Vastgoedbedrijf als onderdeel van de bedrijfsmatige 
afdelingen. 
 

 Portefeuillemanagement 

In onderstaand schema uit de Strategische Visie op vastgoed uit 2010 heeft de gemeente 
Tilburg aangegeven hoe zij haar portefeuillemanagement heeft ingericht. 
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Uit dit schema wordt duidelijk dat vanuit de mate waarin vastgoed bijdraagt aan maat-
schappelijke doelstellingen en de mate van winstgevendheid wordt bepaald op welke 
omgegaan wordt met de vastgoedportefeuille. Vastgoed dat zich in het kwadrant linkson-
der bevindt wordt beschouwd op de verkoopbaarheid. 
 

 Vastgoedbeheer en risicomanagement 

In de genoemde visie heeft de gemeente Tilburg ten aanzien van het vastgoedbeheer 
aangegeven dat zij tot een update komt van het totale beheersysteem. Voorts is in de vi-
sie besloten om risicomanagement in te voeren. De sturingsmogelijkheden op de vast-
goedportefeuille zijn daarmee voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie vergroot. 
 


