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Reactie college op conclusies en aanbevelingen van het  

rekenkameronderzoek Gemeente Gorinchem (strategisch) vastgoedbeleid’ van 

februari 2014 

 

 

 

1. Het college onderschrijft de conclusie dat het doel van het vastgoedbeleid van de 

gemeente Gorinchem eenduidig en specifiek is. Bij de uitvoering van het 

vastgoedbeleid zal het college sturen op maatschappelijk rendement, vanuit de drijfveer 

om maatschappelijke en publieke doelstellingen te bereiken. Voor de gemeente 

Gorinchem is het bezit van vastgoed geen doel op zich, maar een middel om 

maatschappelijke doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

2. Het college onderschrijft ook de conclusie dat de doelstellingen van het vastgoedbeleid 

acceptabel, realistisch, haalbaar en tijdgebonden zijn . Acceptabel omdat de Visie op 

Vastgoed in september 2013 is vastgesteld door de raad. Realistisch en haalbaar 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.  

3. Het college herkent de conclusie dat de vraag over blijft, of nu voldoende meetbaar is 

onder welke voorwaarden of in welke vorm de maatschappelijke doelen bereikt worden. 

Het college ziet het meetbaar maken van het maatschappelijk rendement van vastgoed 

als een specifiek aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het vastgoedbeleid. Bij de 

uitwerking van het inhoudelijk beleid, op gebied van cultuur, welzijn, sport etc. zal het 

meetbaar maken van de beleidseffecten van de inzet van vastgoed ook het streven zijn. 

De vastgoedlijst is daarbij een nieuw instrument van het vastgoedbeleid. De 

vastgoedlijst is ontwikkeld ter ondersteuning van de uitvoering van het vastgoedbeleid 

en zal gericht worden op het meetbaar maken van rendement en effecten van beleid. Op 

de vastgoedlijst wordt al het vastgoed per object geordend en gedefinieerd en 

gewaardeerd. Onderliggende benodigde gegevens worden bijgehouden in het 

vastgoedbeheerssysteem.  

4. Het college onderschrijft de opmerking dat maatschappelijke en publieke doelstellingen 

alleen kunnen worden bereikt indien een koppeling wordt gemaakt met de aanpalende 

beleidsvelden. Het college heeft in de doelen van het vastgoedbeleid opgenomen dat in  

aanpalend beleid de vertaling naar vastgoedconsequenties gemaakt moet worden. Dit 

beleid wordt ondersteund door de inzet van het instrument van de vastgoedlijst. 
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5. Het college onderschrijft de conclusie dat op dit moment de vastgoedconsequenties van 

het inhoudelijk gevoerde beleid  en vastgoedbeleid en -beheer nog niet (geheel) 

inzichtelijk zijn. Het college zegt toe dat er in de nota vastgoedbeleid een beschrijving 

wordt opgenomen van een te ontwikkelen paragraaf vastgoedbeleid. Ook zal er vanuit 

de diverse beleidsprogramma’s een verantwoording van de inzet van vastgoed 

toegevoegd worden. De sturing en verantwoording van vastgoedbezit vindt dan plaats 

vanuit de koppeling van de doelen van het inhoudelijk beleid en de doelen van het 

vastgoedbeleid. Een en ander zal met ingang van de begroting 2015 in de documenten 

van de P&C cyclus gestalte worden gegeven. Ook wordt er in 2014 gewerkt aan het 

instrument van de vastgoedlijst, deze zal 1 x per jaar worden vastgesteld door het 

college en ter informatie aan de raad worden verstrekt. Het college onderschrijft de 

conclusie dat het vastgoed verdeeld moet worden in soorten en zoveel mogelijk 

gelabeled moet worden aan de hand van het beleidsdoel. Het college volgt de 

aanbeveling op om in de nota vastgoed het vastgoed verder definiëren. Het college stelt 

in de nota vastgoedbeleid de volgende aanscherping van de definiëring voor: 

Soort vastgoed Sublabel 

Maatschappelijk vastgoed 

 

o Onderwijs 
o Sport 
o Welzijn 
o Cultuur 
o Economie en Toerisme 
o Intern vastgoed (bestuurlijke en ambtelijke 

huisvesting) 

Commercieel vastgoed 

 

o Horeca 
o Kantoor 
o Detailhandel 
o Bedrijfsruimte 
o Kinderdagverblijf/ BSO 

Overig vastgoed 

 

o Woningen 
o Ontwikkelingsvastgoed 

Bijzonder vastgoed o Erfgoed/ Historie 

 

6. Het college onderschrijft de conclusie dat het besluit tot aanhouden of vervreemden van 

vastgoed zorgvuldig afgewogen moet worden. Indien het perspectief vanuit de beleidslijn 

verkopen is, wordt er per object altijd een afweging gemaakt of dit bedrijfseconomisch 

gezien ook het beste besluit is. 

7. Het college onderschrijft de conclusie dat de gemeente moet sturen op een juiste en 

actuele registratie van het vastgoedbezit. In de nota Vastgoedbeleid zijn de nodige 

maatregelen om dit te bereiken beschreven. Het college vindt dat er een duidelijke 

rolverdeling en taakafbakening moet zijn tussen de vastgoedorganisatie en de 

beleidsinhoudelijke afdelingen. Het college vindt ten principale dat het vastgoedbeleid en 

-beheer in één bestuurlijke portefeuille thuishoort en dat het inhoudelijk beleid van de 

vakafdelingen in een andere portefeuille behoort te zijn ondergebracht.  Het college vindt 

het dus onjuist om vastgoedbeleid en -beheer te scheiden. Het college onderschrijft dat 

er duidelijke informatie moet zijn over de effecten van het vastgoedbeleid om goed te 

kunnen sturen. 
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8. Het college onderschrijft de beschreven succes- en faalfactoren ten aanzien van het 

vastgoedbeleid vanuit de beleids- en bedrijfsvoering en vanuit financiën . In de nota 

vastgoedbeleid wordt beschreven hoe de organisatie wordt ingericht om deze succes- 

en faalfactoren te kunnen beïnvloeden. In de visie op vastgoed wordt expliciet benoemd 

dat de gemeente zal sturen op maatschappelijk rendement. Dat betekent dat er gestuurd 

wordt op het bezit van vastgoed vanuit de gewenste beleidseffecten EN vanuit 

bedrijfseconomische overwegingen. Een eenzijdige benadering vanuit enkel de 

maatschappelijke doelstellingen of enkel vanuit het geld wijst het college af.  

9. Het college volgt de aanbeveling om de raad de kaders van het vastgoedbeleid te laten 

vaststellen en om de raad met de nota vastgoedbeleid te laten instemmen. De raad 

heeft door de visie op Vastgoed vast te stellen de beleidskaders voor het vastgoedbeleid 

gesteld. Het college zal de nota vastgoedbeleid ter instemming voorleggen aan de raad, 

omdat deze nota een uitwerking van de kaders uit de visie betreft. Het college zal de 

raad voorstellen aanvullende beleidskaders vast te stellen met betrekking tot de definitie 

en labeling van het vastgoed en met betrekking tot het informeren van de raad via een 

nieuwe paragraaf vastgoedbeleid.  


