
Samenvatting Gebruikersoverleggen Gebouwenbeheer 2019

ALGEMEEN:

In het verleden hebben de drie gemeenten verschillende ‘protocollen’ gehanteerd als het gaat om het contact met

de gebruikers van de gemeentelijke gebouwen. In de ene gemeente kon men bij storingen een vast contactpersoon

benaderen, terwijl bij de andere gemeente de gebruiker zelf aannemers kon benaderen.

Nu in Midden-Groningen ervaren de meeste partijen het als prettig en gewenst om over een duidelijk

storingenprotocol en een contactpersoon (regievoerder) te kunnen beschikken.

Men is tevreden over de dienstverlening en de afwikkeling van storingen (lees doorlooptijd) zoals die nu plaats

vindt. (Storingenprotocol is aan dit document toegevoegd.)

Waar men ook blij mee is, is dat de achterstalligheid wordt opgelost. De gebruiker begrijpt vaak niet waarom de

oude gemeente die achterstalligheid heeft laten gebeuren. Dat daar in het verleden legitiem politieke,

beleidsmatige en financiële keuzes uit het verleden aan ten grondslag hebben gelegen is nu moeilijk uit te leggen.

Wat betreft verzelfstandiging heeft alleen vv. FVV tijdens de gesprekken open te staan voor verzelfstandiging.



INHOUDELIJK;

(zie gebruikersoverlegformulier en ingevuld voorbeeld)

Na een korte kennismaking en uitleg over het storingen/aanvragen protocol, worden er ten aanzien van

verantwoordelijkheden en de gebruikersovereenkomst enkele zaken besproken. Dit om verwachtingen te checken

dan wel bij te stellen. Vervolgens worden de werkzaamheden MJOP besproken met een doorkijk naar de komende

jaren. Daarna is er nog ruimte om overige zaken te bespreken en wordt het gesprek geëvalueerd. Bijna alle

gebruikers hebben aangegeven het gesprek zeer te waarderen en vinden een jaarlijks gesprek gewenst.

SPORTVERENIGINGEN (vnl. Voetbalverenigingen)

Op een enkeling na is men na het communiceren van de sporttarieven vanuit de sportverenigingen argwanend

geworden naar de gemeente. Tijdens een overleg met de verenigingen op 19 maart 2019, waarbij vanuit de

gemeente Ronald Westers (teamleider sport en bewegen), Jan Blaauw (beleid sport), Martijn Hartman en Michel

Drogt (beiden team gebouwenbeheer)uitleg wouden geven hoe te komen tot harmonisatie, bleek dat men het

gevoel heeft dat de gemeente van de verenigingen af wil. Deze argwaan heeft er toe geleid dat een aantal

verenigingen pas een gebruikersoverleg wilden nadat er overleg was geweest binnen het eigen bestuur, een aantal

verenigingen bedankten, ondanks aandringen vanuit Gebouwenbeheer voor de eer. In het totaaloverzicht is dit

zodanig aangegeven.

DORPS- en WIJKCENTRA

Tijdens de gesprekken met de dorps en wijkcentra is gebleken hoe groot de maatschappelijke waarde is van deze

locaties. Deze centra voorzien allemaal in een uitgebreid activiteitenpakket voor zowel jong als oud; veel

vrijwilligers maken dat dan mogelijk. Spilfunctie van een enkel dorpshuis is in de dorpen groter, maar niet veel

groter. Activiteitencentrum de Kern (Hoogezand) en wijkcentrum t Spinnenweb bijvoorbeeld liggen hemelsbreed

maar 800 meter uit elkaar, maar hebben beide een overvolle activiteitenagenda en moeten wel eens mensen teleur

stellen. Het is Gebouwenbeheer duidelijk geworden dat de maatschappelijke waarde van dergelijke centra en hun

beheerders(!) niet uit te drukken is in welke eenheid dan ook.

MFCs

De meeste MFCs staan op dit moment in de wacht om versterkt te worden vanuit het scholenprogramma. Er zijn

hier wel gesprekken gevoerd maar geen onderhoudswerkzaamheden gecommuniceerd. Afspraak met het

scholenprogramma is dat Gebouwenbeheer niets uitvoert op deze locaties behalve wanneer wet- en regelgeving of

de bedrijfsvoering in het geding is.

Michel Drogt

Team Gebouwenbeheer

Mei 2019



TEAM GEBOUWENBEHEER

Gemeente MIDDEN-GRONINGEN

STORINGEN en KLACHTEN aan het gebouw, die met SPOED opgepakt of hersteld moeten

worden tijdens kantooruren kunt u doorgeven op:

0598-373684.
dit is de servicedesk van de gemeente.

(bereikbaar op werkdagen van 7.30 – 12.00 uur en van 13.00 -17.00 uur)

Storingen/klachten, welke NIET direct hersteld hoeven te worden kunt u doorgeven op

het e-mail adres:

storingengb@midden-groningen.nl

AANVRAGEN: Heeft u verzoeken, die gebouw gerelateerd zijn of wilt u aanpassingen in

uw gebouw, dan kunt u deze doorgeven op het e-mail adres:

aanvragengb@midden-groningen.nl

We gaan met u kijken of een aanvraag zowel technisch als financieel realiseerbaar is.

Om dubbele aanvragen te voorkomen, verzoeken wij u binnen uw organisatie na te gaan of

de aanvraag misschien al eerder verstuurd is.

BUITEN de reguliere werktijden is uitsluitend voor SPOEDGEVALLEN het nummer van de

storingsdienst van Boekema Vastgoedbeheer beschikbaar. 050-5791468



Gebruikersoverleg 2019

Kennismaking Datum : ____________________

Naam gebouw __________________________________________________________

Adresgegevens __________________________________________________________

Gebruiker __________________________________________________________

Contactpersoon __________________________________________________________

__________________________________________________________

Bereikbaarheid gebouwenbeheer, aangaande onderhoud gebouw
Storingen en klachten : Zie kaart

Aanvragen / wensen : Zie kaart

Overige zaken : Regievoerder : __________________________________

Contract / afspraken : 1)

Is er een huur / gebruikersovereenkomst? : __________________________________

Verantwoordelijkheid “groot” onderhoud : __________________________________

Verantwoordelijkheid “klein” onderhoud : __________________________________

Opmerkingen : __________________________________

Beheer : n.v.t. Gemeente Gebruiker Opmerkingen

Sleutelbeheer O O 2) O _______________

Meldkamer Alarm, pasjes O O 3) O _______________

Onderhoud Alarminstallatie O O O _______________

Bijhouden logboek Alarm O O O _______________

onderhoud installaties O O O _______________

Keuring brandblusmiddelen O O O _______________

Controle noodverlichting O O O _______________

OP (opgeleid persoon) controle O O O _______________

NEN 3140 O O O _______________

Legionellabeheer ( spoelen) O O O _______________

……… O O O _______________

1) Huur en/of gebruikersovereenkomsten met daaraan gerelateerde afspraken of

vergoedingen gaat via onze collega Adviseur vastgoedmanagement, Niels de Vries.

Mail : niels.devries@midden-groningen.nl

2) Sleutelbeheer en “tags” wordt geregeld door Team Facilitair

3) Abonnement Meldkamer en gebruikerspasjes wordt geregeld door Team Facilitair



MJOP : laatste inspectie : ……………………….…

Gepland in 2019 : ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2020 t/m 2022 : __________________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Overige zaken :

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vervolg Gebruikersoverleg :
Structureel overleg gewenst? : _______________________________________

Frequentie? : _______________________________________

Namens Gebouwenbeheer : Namens gebruiker :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Plaats Postcode Adres Gebouw

1 Hoogezand 9603 TG Laan van de Sport 5 Activiteitencentrum Suranti Buurt- en clubhuizen

Gebruiker heeft naast wensen voor een nieuw fornuis en een nieuwe marmoleumvloer (deze is echt slecht) de twijfel of investeren in Led wel rendabel is,

wanneer het centrum opgeheven zou gaan worden. Vanuit HS was dit 10 jaar geleden een issue. Geboeuw is een schenking van Kikkoman aan de SURinaams

ANTIliaanse gemeenschap in Hoogezand.

2 Hoogezand 9601 XD Rembrandtlaan 72a De Kern Buurt- en clubhuizen

De Kern is een wijkcentrum dat draait op 28 vrijwilligers en 2 betaalde krachten (20 uur) en heeft een overvolle agenda.Draait in principe naar volle

tevredenheid. Er is behoefte aan een nieuw alarmsysteem en aanpassing van de electrische installatie.

3 Hoogezand 9602 TR Thorbeckelaan 54 de Badde Buurt- en clubhuizen

Hoogezand 9602 TR Thorbeckelaan 54c Corazon Buurt- en clubhuizen

6 Meeden 9651 BW Tussen Baide Meulens 16 Dorpshuis Meeden Buurt- en clubhuizen Nieuwbouwplannen; gesprek moet nog gevoerd.

7 Muntendam

9649 BX

Julianaplein 1 Dorpshuis Menterne Buurt- en clubhuizen

Levendig dorpshuis. Spil van Muntendam; grote maatschappelijke betrokkenheid; podium voor vergrijzende samenleving; vangnet voor velen. Jeugd tot

bejaard. Vraag om interieur op te frissen, binnenschilderwerk ed. Men vind de Gebruiksovereenkomst verwarrend met veel grijs gebied; wat zijn de

subsidiemogelijkheden?

8 Sappemeer 9611 EE Burg. Jonkerenstraat 11a t Spinneweb Buurt- en clubhuizen

Overvol programma; veel activiteiten; beheerster werkt zo'n 60 uur / week voor het centrum; Mooi gebouw, maar vanwege de vorm niet overal even

praktisch. Veel voor de kinderen en de ouderen uit de buurt. Veel lekkages; dit jaar wordt dak vervangen.

9 Tripscompagnie 9633 TD Nieuweweg 1a Dorpshuis Nooitgedacht Buurt- en clubhuizen Geeft steeds geen thuis; gesprek zal later plaats vinden.; dit jaar geen ingrijpende maatregelen.

10 Zuidbroek
9636 BS

W.A. Scholtenweg 18 Dorpshuis Broeckhof Buurt- en clubhuizen

Dorpshuis met veel ambitie; nieuwe pachter en stichtingsbestuur; Willen graag de haven van Zuidbroeck beheren. Ook hier dorpspilfunctie in een

vergrijzende omgeving

1 Foxhol 9607 RJ Pluvierstraat 11 MFC Foxhol Overig vastgoed - MFA Versterkingsopgave

Harkstede 9617 CB De Appelhof 32 Kinderboerderij en theehuis Kropswolde Overig vastgoed - natuurbeleid

Gebruiker wil graag over op LED; is een grote en kostbare inspanning voor gebruiker. Adviesrol en evt. begeleiding Gemeente gewenst; idem

terreinverlichting. Ook is er een vraag tav. Terreinverharding. Blijkt ook voor gebruiker (Werkpro)

2 Harkstede 9617 BN Dorpshuisweg 30a Brandweerpost Harkstede Huisvesting brandweer Gesprek met VRG; aanvraag voor verlagen vloer. Contract niet duidelijk

Hoogezand 9601 XC Rembrandtlaan 8 Brandweerkazerne Huisvesting brandweer Gesprek met VRG; Contract niet duidelijk

3 Harkstede 9617 BN Dorpshuisweg 36 Educatief Centrum de Borgstee Overig vastgoed - MFA Versterkingsopgave

4 Hoogezand 9602 KZ Mars 1 Kindcentrum Woldwijk Overig vastgoed - MFA

Gebruikers zijn over het algemeen tevreden; het concept Kindcentrum is door mutaties intern en het weggeven van algemene ruimte verloren gegaan. Beide

scholen hebben ruimten erbij gekregen tov de oorspronkelijke opzet.

5 Kropswolde 9606 PB Woldweg 61b Natuur en milieu educatie Overig vastgoed - natuurbeleid

Gebruiker wil graag over op LED; is een grote en kostbare inspanning voor gebruiker. Adviesrol en evt. begeleiding Gemeente gewenst; idem

terreinverlichting. Ook is er een vraag tav. Terreinverharding. Blijkt ook voor gebruiker (Werkpro)

6 Muntendam 9649 AD Nieuweweg 127 Heemtuin Overig vastgoed - natuurbeleid Wordt beheerd door WerkPro. Geen bijzonderheden.

7 Noordbroek

9635 AZ

Schoolstraat 2 MFC Noordsuythoeve Overig vastgoed - MFA

Complex zit in de versterkingsopgave. Gesprek met stichtingsbestuur: Fijne kennismaking, goed gesprek; ging met name om de rolverdeling. Gesprek met

schooldirecteur: Inrichting schoolplein vs versterking; binnenklimaat van de gymzaal is voor meerdere partijen vervelend te noemen. Metingen door GB

leveren niets op; alle waarden zijn goed.

8 Zuidbroek 9636 HE De Vennen 6 Brede school Het Kwartet Overig vastgoed - MFA Geen bijzonderheden

1 Hoogezand 9601 LM Julianastraat 131 by kleedgebouw FVV Sportaccommodaties - buitensport FVV vindt het contact met de gemeente sinds MG aanzienlijk verbeterd, club staat open voor verzelfstandiging

2 Hoogezand 9603 BM Nieuweweg 6b tribune/kleedgebouw v.v. Hoogezand Sportaccommodaties - buitensport Er dient een contract opgesteld te worden over de opstallen? De Riolering wellicht beschadigd door gemeentelijke bomen.

3 Hoogezand 9603 BM Nieuweweg 6c kleedgebouw v.v. Kwiek Sportaccommodaties - buitensport Geen respons op uitnodiging

4 Hoogezand 9603 BM Nieuweweg 6e kleedgebouw/kantine m.h.c. Dash Sportaccommodaties - buitensport

Object sterk verouderd, met name de douches. Graag in overleg met gemeente over opknappen. Er zijn geen duidelijke afspraken het onderhoud bekend. Nu

wordt meer het "geven-nemen" pricipe toegepast.

5 Hoogezand 9603 BM Nieuweweg 6g kleedgebouw v.v. HS-88 Sportaccommodaties - buitensport Geen respons op uitnodiging

6 Hoogezand 9603 BM Nieuweweg 6k kleedgebouw/kantine k.v. Gorecht Sportaccommodaties - buitensport Geen interesse

7 Meeden
9651 BS

Badweg 25 BY VV Meeden Was- en kleedgebouw voetbalver. Sportaccommodaties - buitensport

Ziet graag vernieuwd gebruikersovereenkomst komen. Het hoofdgebouw verzakt sterk, hier moet iets aan gedaan worden. Verder geen bijzonderheden mbt

tot gebouw, meer ontevreden over velden/terrein.

8 Muntendam
9649 CK

Zuiderstraat 23a Kantine VV Muntendam Sportaccommodaties - buitensport

Object is Verouderd; Club ziet graag dat de boel wordt opgeknapt; nieuwe tegels, gietvloer; nieuw douchegarnituur; plafonds, nieuwe deuren. Dak sterk

genoeg voor zonnepanelen?

9 Westerbroek 9608 PE Vonderpad 13 Kantine / kleedgebouw v.v. Westerbroek Sportaccommodaties - buitensport Geen respons op uitnodiging

10 Zuidbroek 9636 CL Heiligelaan 71b BY Kleedaccommodatie ZNC Sportaccommodaties - buitensport Geen respons op uitnodiging

2 Kolham 9621 AL Hoofdweg 42a Net Dröge Kinderopvang Overig vastgoed - commercieel Geen bijzonderheden

3 Meeden 9651 AR Hereweg 280 Mennohoes kinderopvang Overig vastgoed - commercieel Pand vormt met park gemeentelijk monument. KDV gaat straks op in MFC Meeden, behalve enkele storingen geen bijzonderheden.

4 Siddeburen 9628 EB Lougpadje 4A Opslag/stalling algemeen + ps. (hoort bij poststraat 20) Overig vastgoed - commercieel

5 Siddeburen 9628 AB Poststraat 20 Psz Olleke Bolleke Overig vastgoed - commercieel

6 Slochteren 9621 BC Stelling 22 t Schakeltje Overig vastgoed - commercieel

KDV zal deel uit gaan maken van nieuw KC Slochterveldweg. Verwachting verhuizing rond Kerst 2019; Herbestemming pand Stelling 22 nog niet bekend.

behalve enkele storingen geen bijzonderheden.

7 Slochteren 9621 AX Twee Kerspelenweg 5 Psz Thuis in Slochterborgje Overig vastgoed - commercieel

KDV zal deel uit gaan maken van nieuw KC Slochterveldweg. Verwachting verhuizing rond Kerst 2019; Herbestemming pand Twee Kerspelenweg 5 nog niet

bekend. behalve enkele storingen geen bijzonderheden.

1 Muntendam 9649 CK Zuiderstraat 23a BY 1 IJsbaangebouw Sportaccommodaties - buitensport Men wil geen contact met de gemeente. Ron Lauwers werkt volgens de gebruiker niet bij de gemeente

2 Noordbroek 9635 AV Hoofdstraat 34 IJsbaangebouw Sportaccommodaties - buitensport Geen respons op uitnodiging

3 Zuidbroek 9636 BG Vondelsingel 10a Ijsbaan Zuidbroek Sportaccommodaties - buitensport Men wil graag inpandig verbouwen; gebouw zou ook volgens gebruiker voor andere doeleinden kunnen worden ingezet.

4 Meeden 9651 DC Zevenwoldsterweg 10 Jeugdsoos "Malgre Tout" Buurt- en clubhuizen Rol gebruiker/gemeente duidelijk. Levendige jeugdsoos. Er is bijna iedere avond wat te doen.

5 Noordbroek 9635 DA Scheemderweg 3 Jeugdsoos "heart beat" Buurt- en clubhuizen geen gehoor

6 Zuidbroek 9636 BA Stationsstraat 2a Jeugdsoos The place to be Buurt- en clubhuizen geen gehoor

Buurtvereniging Corazon en activiteitencentrum de Badde delen het gebouw aan de Thorbeckelaan in Hoogezand. Bij de Badde/Corazon zijn veel wensen tav.

verbetering van het pand. Vocht onder de vloer, verzakking, marmoleumvervanging, creeren invalidentoilet.

Geen gehoor van beide gebruikers. Psz Olleke Bolleke gaat deel uitmaken van nieuw te bouwen KC Siddeburen. Toekomst van het pand Poststraat 20 /

Lougpadje 4a is onbekend.


