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1. Voorstel 

 het Beheerplan gemeentelijke gebouwen Midden-Groningen vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Vanuit het Kompas werkt de gemeente Midden-Groningen van buiten naar binnen; De burger 

centraal vertaalt zich naar de gebouwgebruiker centraal. De gebouwen die zij gebruiken dienen 

een maatschappelijk doel. Daarvan brengen we het onderhoud op niveau en voldoen gebouwen en 

installaties aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

De bedoeling van de gemeente is in dat kader het faciliteren van de gemeentelijke gebouwen en 

gebouwgebonden installaties. Dit doet zij onder andere door het uitvoeren van pro- en reactief 

beheer en onderhoud. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de gebouwgebruiker op de 

hoogte gebracht van de groot onderhoudswerkzaamheden, wanneer deze uitgevoerd worden, welke 

impact dit zal hebben op het gebruik van het gebouw en wat de te verwachten doorlooptijd zal 

zijn. Uitgangspunt bij het onderhoud is het in stand houden van de levensduur van een gebouw. 

Voor het goed uitvoeren van deze taak is het van belang te weten welk bouwkundig- en 

installatietechnisch onderhoud uitgevoerd moet gaan worden en wat de te verwachten kosten zijn, 

vooral over meerdere jaren heen. Om dit te kunnen bepalen heeft de gemeente in samenwerking 

met Syplon Bouwmanagement de actuele onderhoudsstaat van de gemeentelijke gebouwen en 

gebouwgebonden installaties in kaart gebracht. Dit is uitgevoerd op basis van de landelijke 

NEN2767 norm, een objectieve methodiek om de technische staat waarin een bouw- of 

installatiedeel zich bevindt vast te stellen. Op basis van deze gebouwopnames is het 

meerjarenonderhoud informatiesysteem gevuld. Met deze gegevens is de onderhoudsvoorziening 

opgezet, een spaarpot voor groot onderhoud. Met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2019 

door de Raad is deze onderhoudsvoorziening een feit geworden. We sluiten hiermee aan op de 

aanbeveling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en het advies vanuit het 
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accountantsonderzoek herindeling Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Vanuit de 

onderhoudsvoorziening kunnen de pieken in het onderhoud (lang cyclische werkzaamheden of 

vervangingsinvesteringen) opgevangen worden. Bij veel van onze gemeentelijke gebouwen is sprake 

van achterstallig onderhoud. Dit is een staat waarbij zonder flink ingrijpen de levensduur van een 

gebouw wordt verkort. 

De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In 2019 wordt een 

start gemaakt met het ontwikkelen van strategisch- en maatschappelijk vastgoedbeleid.  

In de drie voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd bij vastgoedbeleid.  

De komende jaren willen we het vastgoedbeleid- en beheer voor de gemeente Midden-Groningen 

verder ontwikkelen tot een beleidskader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen ten aanzien van 

eigendom en beheer van vastgoed. Het doel is goede en passende huisvesting voor het uitvoeren 

van maatschappelijke activiteiten. 

Het Beheerplan gemeentelijke gebouwen dient te worden vastgesteld door de Raad. In dit plan zijn 

de hoofdlijnenkaders opgenomen voor de uitvoering van het meerjarenonderhoud gebouwen en 

gebouwgebonden installaties voor de komende 4 jaar. 

3. Publiekssamenvatting 

Het Beheerplan gemeentelijke gebouwen Midden-Groningen is het bovenliggende kader voor de 

onderhoudsvoorziening gebouwen en wordt bij deze vastgesteld. Het behelst de manier waarop de 

gemeente met haar vastgoed omgaat en de financiering daarvan. Alle gebouw- en installatie 

onderdelen zijn in kaart gebracht en daarvan zijn van alle items de staat en levensduur bepaald. 

Daaraan gekoppeld kan dus ook voor ieder item bepaald worden wanneer welk onderhoud moet 

plaats vinden en wanneer iets moet worden vervangen (MJOP= Meer Jaren Onderhouds Planning). 

Dit is vertaald naar de begroting. Voor het klein onderhoud wordt een vast bedrag begroot, voor 

het groot onderhoud is een voorziening ingericht die jaarlijks met een vast bedrag aangevuld 

wordt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om de pieken (bijvoorbeeld bij grote 

vervangingsinvesteringen) aan te zien komen en op te vangen. De voorziening zelf is meegenomen 

in de meerjarenbegroting 2019. 

Tegelijkertijd is de gemeente bezig om vastgoedbeleid te ontwikkelen. Dit moet er voor zorgen dat 

de gemeente voldoende vastgoed beheert om samen met haar inwoners haar maatschappelijke 

doelen te verwezenlijken. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op 27 november 2018 heeft het college ingestemd met het concept beheerplan gemeentelijke 

gebouwen. Het beheerplan gemeentelijke gebouwen geeft op hoofdlijnen kaders aan, waarbinnen 

het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen plaatsvindt. Het vaststellen van het 

definitieve beheerplan is een bevoegdheid van uw raad. In het kader van buiten naar binnen is uw 

raad middels de Raadsbrief Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen dd. 14 januari 2019 op de hoogte 

gebracht om eerst gesprekken aan te gaan met de gebouwgebruikers, ten einde dit tot wijzigingen 

van de onderhoudsbegroting zou hebben kunnen geleid. 
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5. Beoogd effect 

 Bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen door het faciliteren van gebouwen 

 Planmatig uitvoeren van meerjarenonderhoud op gebouwen en gebouwgebonden 

installaties 

 

6. Historische context 

Voorafgaand aan de herindeling van Midden-Groningen is op basis van het accountantsonderzoek 

vastgesteld dat de drie voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer 

geen voorziening hadden ingericht voor het groot onderhoud aan gebouwen. Deze voorziening heeft 

als doel om de druk op de meerjarenbegroting te egaliseren en daarmee de financiële risico’s voor 

een gemeente te beperken. 

Bij veel van onze gemeentelijke gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is een staat 

waarbij zonder flink ingrijpen de levensduur van een gebouw wordt verkort. 

7. Argumenten 

• Gebouwen waarvan de verwachte levensduur gehandhaafd kan blijven 

• Gesprekken die gevoerd worden leiden tot inzicht in de behoefte van de 

gebouwgebruiker (van buiten naar binnen). 

• Voorkomen van achterstallig onderhoud en daarmee ook uiteindelijk meerkosten. Niet 

investeren in onderhoud betekent meer uitgaven aan storingen en defecten en op een 

later moment renoveren en herstellen en dat werkt aanzienlijk kostenverhogend. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Een deel van de gebruikers (ongeveer 20%) geeft geen gehoor bij (meerdere) benadering(en) of 

geeft aan geen behoefte te hebben aan een gesprek. Hierdoor is er geen volledig beeld van de 

gebruikerswensen. 

9. Financiële paragraaf 

Kosten 

Vanuit het Meerjaren onderhouds plan (MJOP) zijn de benodigde financiële middelen vertaald naar 

een Meerjaren onderhouds begroting (MJOB). Binnen de MJOB worden de kosten voor het kort 

cyclisch en het lang cyclisch onderhoud apart in beeld gebracht (de bedragen zijn inclusief de 

kostprijsverhogende BTW).   

 

Het benodigde budget voor de onderhoudskosten die ten laste van de exploitatie gaan is voor de 

volgende 4 jaar als volgt geraamd. 

 
 

Het verloop van de voorziening groot onderhoud is in de komende 10 jaar als volgt. 
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Het onderhoudsplan moet conform de BBV om de 5 jaar geactualiseerd worden. Over 5 jaar kan de 

voorziening worden geactualiseerd op basis van de uitwerking van het nog op te stellen beleid 

Maatschappelijk vastgoed en de stand van zaken na afronding van het project Centrale huisvesting 

en het programma Huisvesting Onderwijs. 

 

Baten 

Er zijn geen financiële baten. 

 

Dekking 

In de begroting 2019 zit een structureel onderhoudsbudget van ca. € 1,8 miljoen, waarvan € 1,7 

miljoen gerelateerd is aan het MJOP. De MJOB is afgestemd op dit budget van € 1,7 miljoen, zodat 

de invoering van de voorziening voor groot onderhoud budgetneutraal plaats kan vinden. Daarvoor 

is het wel noodzakelijk dat voor € 152.000,- aan installatiewerkzaamheden wordt geactiveerd. De 

kapitaallasten daarvan bedragen 15 jaar lang € 12.000,- en passen binnen het bestaande 

onderhoudsbudget.  

 

Financiële besluitvorming 

Bij de besluitvorming over de herijking van de reserves en voorzieningen is in april 2018 al besloten 

dat de drie voorzieningen betrokken worden bij de vorming van de voorziening groot onderhoud 

Gebouwen. Dit vraagt alleen een technische, budgetneutrale begrotingswijziging voor 2019, omdat 

de benodigde druk voor het werken met de onderhoudsvoorziening al in de begroting is opgenomen. 

Die begrotingswijziging wordt meegenomen bij het raadsbesluit technische wijzigingen die in 

september ter besluitvorming wordt voorgelegd.  

 

10. Communicatie 

In het eerste kwartaal van 2019 hebben gebruikersgesprekken plaats gevonden. Deze gesprekken, 

waarbij ook de wensen van de gebruikers zijn besproken, hebben niet geleid tot een structurele 

aanpassing van de begroting. Een samenvatting van deze gesprekken is als bijlage toegevoegd. 

De gesprekken zijn door zowel gebruikers als gespreksvoerders als prettig ervaren. Er is nu duidelijk 

wie er binnen de gemeente aanspreekpunt is voor een gebouw en haar gebruikers. Ook geeft men 

aan blij te zijn met duidelijkheid omtrent het storingenprotocol. Gebruikers geven dan ook aan er 

prijs op te stellen om deze gesprekken jaarlijks te laten plaats vinden. Er is maar weinig, 

behoudens de buitensportverenigingen, animo tot verzelfstandiging.  

Een deel van de gebruikers (ongeveer 20%) geeft geen gehoor bij (meerdere) benadering(en) of 

geeft aan geen behoefte te hebben aan een gesprek. 

 

MJOB Midden-Groningen (x 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

initiële storting 2.237

jaarlijkse storting 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

onttrekking kosten groot onderhoud 1.987 1.157 772 1.002 705 1.476 982 1.082 432 1.715 652

Stand groot onderhoudsvoorziening 250 192 520 618 1.013 636 754 772 1.441 826 1.274
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11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

n.v.t.. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

 

 

 

Bijlage: 
1 Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2019-2023 

2 Objectenlijst 

3 Samenvatting Gebruikersgesprekken 

 

 

 

 

 


