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De raad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen de aanbiedingsbrief  van de Rekenkamercommissie, gelet op artikel 81oa van de 

Gemeentewet; 

 

Besluit 

 

 

 
1. Kennis te nemen van het rapport over het onderzoek naar gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid ten behoeve van de gemeente Midden-Groningen door de 
rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en 
bevindingen. 
 

2. Instemmen met de aanbevelingen uit het rapport voor het gemeentebestuur zijnde: 
 

 Aanbeveling 1 
De raad wordt aanbevolen het college te verzoeken met nadere voorstellen te komen om het 
beleid voor voorzieningen en vastgoed in onderlinge samenhang vast te stellen met 
gebruikmaking van de hiervoor genoemde aspecten. 
 

 Aanbeveling 2 
De raad wordt aanbevolen om bij het vast te stellen beleid een fundamentele keuze te 
maken voor het omgaan met het ondersteunen van gebruikers van voorzieningen en te 
borgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 
 

 Aanbeveling 3 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de vastgoedinformatie volledig te maken 
door de kosten en inkomsten inzichtelijk te maken en deze vastgoedinformatie en -kennis te 
concentreren op één plek in de organisatie. Vanuit die plek moeten sturing en actief 
risicomanagement op de vastgoedportefeuille worden uitgevoerd. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 Aanbeveling 4 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de oorzaken van de grote verschillen 
tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde te achterhalen en bij te sturen. 
 

 Aanbeveling 5 
De raad wordt aanbevolen het college op te dragen om ook voor eigen huisvesting 
huurcontracten op te stellen, de programmering van het onderhoud te koppelen aan de 
status van de vastgoedobjecten en de mate van leegstand en bezetting (feitelijk gebruik) van 
het vastgoed systematisch en gestructureerd bij te houden. 
 

 Aanbeveling  6 
De raad wordt aanbevolen om het college te verzoeken om in de P&C-documenten 
informatie op te nemen die nodig is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
uitvoering van het vastgoedbeleid te kunnen controleren. 
 

 Aanbeveling 7 
De raad wordt aanbevolen het college te vragen de portefeuille Vastgoed nader te 
specificeren door onderscheid te maken in rol van eigenaar (huisvestingsaanbieder) en de rol 
van gebruiker (huisvestingsvrager), zodat er inzicht bestaat in de functiescheiding 
 

 Aanbeveling 8 
De raad wordt aanbevolen het college te vragen de rollen, taken en verantwoordelijkheden 
binnen de organisatie waar het gaat om het vastgoedvraagstuk duidelijker te beleggen. Een 
portefeuillehoudermanagement kan zorgdragen voor sturing op de vastgoedportefeuille. 

 
 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2019 

 

De raad van de gemeente  Midden-Groningen 

 

 

 

A.Hoogendoorn 

Voorzitter 

F. M. Bouwman 

Griffier 



 

 

 

 

 

 

 

 


