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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Midden-Groningen is op 1 januari 2018 van start gegaan als gevolg van de gemeentelij-

ke herindeling van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. De nieuwe 

gemeente telt circa 62.000 inwoners. Voor de nieuwe gemeente is het van belang een goed overzicht 

te hebben van en inzicht te hebben in het gemeentelijk vastgoed. Dit maakt een goede sturing op de 

vastgoedportefeuille mogelijk. Gemeentelijk vastgoed vormt namelijk een belangrijke post op de balans 

van de gemeentebegroting. Leegstand of verhuur tegen niet-marktconforme prijs van gemeentelijk 

vastgoed, in het bijzonder van maatschappelijk vastgoed, zoals sportvoorzieningen, buurthuizen en 

multifunctionele accommodaties, kan in financieel opzicht een risico opleveren. Ook draagt vastgoed 

bij aan het realiseren van gemeentelijk beleid en is daarmee dienstbaar aan maatschappelijke belan-

gen. 

 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft besloten om een onderzoek uit te voeren naar het 

gemeentelijk vastgoed. Daarbij heeft de rekenkamercommissie een vooronderzoek verricht in de vorm 

van documentenonderzoek, een gesprek met de gemeentesecretaris en de directeur Bedrijfsvoering 

en een verdiepend interview met twee beleidsambtenaren. Met het onderzoek wil de rekenkamercom-

missie een bijdrage leveren aan het nog uit te werken strategisch vastgoedbeleid. 

 

De onderwijsgebouwen binnen de vastgoedportefeuille nemen een bijzondere positie in, omdat deze 

gebouwen voor het grootste deel geplaatst zijn in het ‘versterkingsprogramma’ in het kader van de 

aardbevingsproblematiek. Om die reden heeft de rekenkamercommissie besloten de onderwijsgebou-

wen buiten de scope van dit onderzoek te laten vallen. 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

Het doel van het onderzoek luidt als volgt. 

 

De rekenkamercommissie wil de gemeenteraad met het onderzoek ondersteunen in zijn controlerende en kaderstel-

lende rol ten aanzien van de gemeentelijke gebouwen. Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie een 

bijdrage leveren aan het nog uit te werken strategisch vastgoedbeleid. 

 

De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt daarbij: 

 

Heeft de gemeente Midden-Groningen de feitelijke situatie van de gemeentelijke gebouwen en accommodaties 

(specifiek dorpshuizen, welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties) goed in beeld en welke prioriteiten moeten 

worden gesteld om het nog uit te werken strategisch vastgoedbeleid verder vorm te geven? 

 

Ter uitwerking van de hoofdvraag moeten in het onderzoek de volgende deelvragen worden beant-

woord. 
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1. Beheersmatig 

Heeft de gemeente de gemeentelijke accommodaties (daaronder wordt verstaan dorpshuizen, wel-

zijnsaccommodaties en sportaccommodaties, niet de onderwijshuisvesting) goed in beeld? 

- is in beeld welke gemeentelijke accommodaties worden aangehouden? 

- bestaat voor deze accommodaties inzicht in: 

. de WOZ-waarde, boekwaarde en verzekerde waarde, verklaring verschillen 

. de bezetting van de diverse accommodaties 

. de verhuurcondities 

. de feitelijke en de benodigde onderhoudssituatie 

. de maatregelen om de bezetting goed te organiseren 

. de afspraken met beheerders t.a.v. onderhoud en exploitatie 

. de mogelijke risico’s. 

 

2. Beleidsmatig 

- Zijn de beleidskaders voor gemeentelijke gebouwen toereikend? 

. is beleid/een meerjarenvisie geformuleerd voor: 

. de beleidsportefeuille, gerelateerd aan maatschappelijke doelstellingen 

. de (her)ontwikkelportefeuille, strategisch vastgoed bedoeld voor ruimtelijke ontwikkeling 

. de verkoopportefeuille, verkopen op geschikt moment 

- Wordt gebruikgemaakt van een (soort) beslismodel voor vastgoedpositionering? 

- Draagt maatschappelijk vastgoed bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen?  

- Wordt gestuurd op kostendekkende huur? 

- Geef – door middel van een benchmark – inzicht in de doelmatigheid van het gemeentelijke ac-

commodatiebeleid, specifiek ten aanzien van de totale kosten per categorie (dorpshuizen, welzijns-

accommodaties en sportaccommodaties) en de mate van kostendekkendheid voor specifiek de 

sportaccommodaties. 

 

3. Verantwoording 

- Hoe wordt bestuurlijk/politiek gestuurd op vastgoed? 

. zijn de te bereiken beleids- en beheersmatige doelstellingen voldoende scherp? 

. wordt daar voldoende op gestuurd door college en raad? 

. wordt in de diverse beleids- en verantwoordingsstukken voldoende aandacht besteed aan het 

vastgoed? 

 

4. Realitycheck 

- Beoordeel specifiek voor dorpshuizen (verdeeld over de voormalige gemeenten Hoogezand-

Sappemeer, Slochteren en Menterwolde) of en in hoeverre momenteel knelpunten zijn te onder-

scheiden ten aanzien van beheer, onderhoud en exploitatie. 

 

Ten aanzien van bovengenoemde aspecten worden de bevindingen, conclusies en aanbevelingen 

voor eventuele verbeteringen geformuleerd. 
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1.3 Aanpak  

Fase 1. Startfase 

In een startbijeenkomst met de rekenkamercommissie is de onderzoeksopzet vastgesteld. Om te 

kunnen toetsen aan normen is een normenkader opgesteld dat de deelvragen objectiveert (bijlage 2). 

Dit normenkader is vastgesteld tijdens de startbijeenkomst. Vervolgens is met een vertegenwoordiging 

van de ambtelijke organisatie gesproken over de wijze van samenstellen van het onderzoeksdossier 

en de te interviewen betrokkenen.  

 

Fase 2. Onderzoeksfase 

Op basis van de beschikbare documentatie is een beschrijving gemaakt van de gemeentelijke vast-

goedportefeuille en de wijze waarop deze wordt beheerd. Er zijn twee praktijkcasussen (dorpshuizen) 

onderzocht met als doel in kaart te brengen hoe de gemeente invulling en uitvoering geeft aan de 

vastgelegde afspraken en uitspraken met betrekking tot vastgoed(beheer). Aangevuld met interviews 

met direct betrokkenen is een aanzet gedaan voor het beoordelen van de opgestelde normen. De wijze 

waarop het Vastgoedoverzicht (bijlage 1) is samengesteld, wordt beschreven in hoofdstuk 3. 

Zie bijlage 3 voor een overzicht van de geraadpleegde documenten en bijlage 4 voor een overzicht van 

de geïnterviewde personen.  

 

Fase 3. Rapport 

Op basis van de dossierstudie en de analyse van de interviews is een nota van bevindingen opgesteld, 

gericht op de feitelijke constateringen uit documenten en interviews. Na bespreking van dit document 

met de rekenkamercommissie werd een concepteindrapport opgesteld. Dit document is voor ambtelijk 

wederhoor voorgelegd. Na ontvangst van de ambtelijke reactie op het conceptrapport is het onder-

zoeksrapport definitief gemaakt voor bestuurlijk wederhoor en navolgend de publicatie. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de relevante kaders, al dan niet door de raad vastgesteld, op 

het gebied van vastgoed(beheer). Hoofdstuk 3 gaat in op het vastgoed van de gemeente Midden-

Groningen. Het geeft een overzicht van welke informatie over de vastgoedportefeuille momenteel 

beschikbaar is en een oordeel over de kwaliteit van deze informatie, onder meer door middel van een 

benchmark. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de interne organisatie en in hoofdstuk 5 op de rol van de 

raad en het college aangaande vastgoedbeheer. De wijze waarop de gemeente Midden-Groningen 

invulling geeft aan de gestelde kaders wordt beschreven in het hoofdstuk 6, waarbij we inzoomen op 

de casuïstiek van de dorpshuizen. In hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen van dit onder-

zoek vermeld. 
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2. Vastgoedbeleid en -kaders 

In dit hoofdstuk staat de deelvraag centraal of de beleidskaders voor gemeentelijke gebouwen toerei-

kend zijn. Wij geven de bevindingen weer op basis van de documentenstudie en de interviews omtrent 

vastgoedbeleid en -kaders. Aan de hand van het normenkader is het beleid ten aanzien van gemeen-

telijk vastgoed(beheer) beoordeeld. De normen worden beoordeeld in het licht van het gegeven dat 

Midden-Groningen pas sinds 1 januari 2018 een gemeente is en daarmee volop in ontwikkeling.  

2.1 Meerjarenvisie vastgoedportefeuille en portefeuillepositionering 

Het voormalige beleid van de drie gemeenten vormt de basis voor de wijze waarop wordt omgegaan 

met het vastgoed binnen de gemeente Midden-Groningen. Er zijn verschillende beleidsdocumenten 

opgesteld in de voorgaande jaren. Een samenvatting van deze beleidsdocumenten wordt gegeven in 

bijlage 5.  

 

Deze paragraaf gaat nader in op de eerste twee normen uit het normenkader ten aanzien van het 

beleid.  

 

Norm 1 

De raad heeft een meerjarenvisie geformuleerd voor het gemeentelijke vastgoed waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen de beleidsportefeuille, de (her)ontwikkelportefeuille en de verkoopportefeuille.  

 

 

Norm 2 

Er wordt gebruikgemaakt van een beslismodel of een vergelijkbaar afwegingskader om te bepalen welk  

vastgoed de gemeente in bezit heeft, wil verkrijgen en wil houden, gekoppeld aan de functie van het  

vastgoed (portefeuillepositionering).  

2.1.1 Meerjarenvisie 

Er is geen document vastgesteld met daarin een meerjarenvisie op vastgoed. Wel wordt er in de 

Programmabegroting 2018 en 20191 en in de Voorjaarsnota Midden-Groningen 20182 verwezen naar 

meerjarenplannen. De basis voor deze meerjarenplannen ligt in het Kompas3. Op basis van het 

Kompas moeten de komende tijd een visie en beleid voor vastgoed worden ontwikkeld. Uitgangspunt 

is dat gebouwen een middel zijn om doelen te bereiken en geen doel op zichzelf4.  

 

De Programmabegroting 2018, de Voorjaarsnota Midden-Groningen 2018 en de programmabegroting 

2019 geven weer waar de gemeente zich momenteel mee bezighoudt en zich de komende tijd op zal 

richten in het kader van vastgoed.  
  

 

1
 Programmabegroting 2018 en Programmabegroting 2019 

2
 Voorjaarsnota 2018 gemeente Midden-Groningen 

3
 Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen ‘Samen kom je verder’ 

4
 Programmabegroting 2018 
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De komende jaren wil de gemeente het vastgoedbeleid- en beheer voor de gemeente Midden-

Groningen verder ontwikkelen tot een beleidskader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden ten 

aanzien van het eigendom en het beheer van vastgoed5. Het doel is goede en passende huisvesting 

voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. Met de invulling van het accommodatiebeleid wil 

de gemeente inspelen op de veranderende behoefte ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. 

Tegelijk met het ontwikkelen van accommodatiebeleid tracht de gemeente om, naast het financiële 

rendement, ook maatschappelijk rendement in een nog te bepalen vorm tot uitdrukking te brengen. Dit 

moet uiteindelijk bijdragen aan het maken van gefundeerde beleidskeuzes in het maatschappelijk 

vastgoed.  

 

Tijdens de interviews wordt aangegeven dat, voor de ontwikkeling van haar vastgoedstrategie, de 

gemeente keuzes moet gaan maken over de positionering van vastgoed binnen de gemeentelijke 

organisatie. De gemeente moet nagaan of vastgoed een kerntaak is van de gemeente en antwoord 

geven op de vraag in welke mate de gemeente vastgoed in eigen bezit wil houden. Op basis van 

dergelijke strategische keuzes kan vastgoedbeleid worden ontwikkeld. Meerdere geïnterviewden 

geven aan dat het vastleggen van richtinggevende afspraken belangrijk is: “We moeten een richting 

hebben om ook daadwerkelijk keuzes te kunnen maken in de dilemma’s die we tegenkomen.”6 

 

In de Voorjaarsnota Midden-Groningen 2018 staat dat er in 2018 wordt gewerkt aan een herijking van 

alle meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. De gebouwen 

en installaties werden onderworpen aan een nulmeting om het onderhoudsniveau vast te stellen en 

vervolgens ook het meerjarenonderhoudsperspectief te kunnen bepalen. Eerder was al met kengetal-

len een analyse uitgevoerd. In de Programmabegroting 20197 staat vermeld dat het team Gebouwen-

beheer in 2018 MJOP’s heeft opgesteld voor ongeveer 160 objecten. In het kader van het opstellen 

van het Vastgoedoverzicht in dit onderzoek, is deze ook ontvangen.  

 

In het MJOP is in een Excel-sheet onderscheid gemaakt tussen kort cyclisch, regulier lang cyclisch en 

achterstallig lang cyclisch. Daarbij is een notitie gemaakt om mensen mee te nemen in het verhaal dat 

ten grondslag ligt aan het MJOP en uitleg te geven over hoe de informatie te interpreteren.8 Naast dat 

op basis van deze MJOP’s door Gebouwenbeheer planmatig en efficiënt onderhoud uitgevoerd gaat 

worden, worden vanuit de MJOP’s voor de gemeentelijke begroting voor het opvolgende jaar de 

begrote onderhoudskosten aangeleverd, waardoor duidelijk wordt wanneer welk bouwkundig en 

installatietechnisch onderhoud plaatsvindt en wat de kosten (ook over meerdere jaren) zijn.9  

 

Deze aanpak heeft geleid tot de oprichting van een onderhoudsfonds. Met behulp van het onderhouds-

fonds worden de financiële risico’s op het gebied van beheer en onderhoud over meerdere jaren 

gedekt. Vanuit het MJOP zijn de benodigde financiële middelen vertaald naar een Meerjaren Onder-

houdsbegroting (MJOB). Binnen de MJOB worden de kosten voor het kort cyclisch en het lang cyclisch 

onderhoud apart in beeld gebracht en gedekt. In de geraamde uitgaven voor het lang cyclisch onder-

houd zijn de kosten van het achterstallig onderhoud dat niet in 2018 wordt uitgevoerd, verdeeld over de 

eerste 3 jaren. Daarmee wordt voldaan aan de eis vanuit de BBV om achterstallig onderhoud binnen 4 

jaar weg te werken. Om te zorgen dat de voorziening toereikend is voor de uitgaven aan groot onder-

houd in de komende 10 jaar is naast een jaarlijkse storting van € 1.100.000,- een initiële storting in 

2019 nodig van bijna € 1.5 miljoen. Deze initiële storting komt vanuit bestaande voorzieningen en het 
 

5
 Programmabegroting 2018 en 2019 

6
 Interview medeweker gemeente Midden-Groningen  

7
 Programmabegroting 2019 

8
 Interview medewerkers gemeente Midden-Groningen  

9
 Begroting 2019 
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restant van het onderhoudsbudget voor 2018. Met de besluitvorming over de herijking van de reserves 

en voorzieningen in april 2018 en de begroting 2019 is het MJOB en daarmee het MJOP gedekt. 

 

Naast het onderhoudsfonds is team Gebouwenbeheer zich aan het oriënteren op hulpmiddelen om 

haar vastgoedportefeuille beter te managen op het gebied van inkomsten en uitgaven. Daartoe 

behoren ook het harmoniseren van het verhuurbeleid en het huurprijzenbeleid. Uit de interviews blijkt 

bijvoorbeeld dat momenteel wordt ingezet op het bij elkaar brengen van de verschillende beleidskaders 

sportaccommodaties uit de voormalige gemeenten en op harmonisatie van de afspraken met betrek-

king tot de sportaccommodaties.  
 

Er wordt aangegeven dat er een aantal verschillen tussen de drie voormalige gemeenten bestaat, 

zowel voor de tarieven als voor de gemaakte afspraken met beheerders en het onderhoud. Daarnaast 

verschilt het per gemeente bij wie (onderdelen van) de accommodaties in eigendom zijn.10 In de 

Programmabegroting 2019 wordt de ambitie beschreven om de harmonisatie die voor Midden-

Groningen is ingezet voor alle sportvoorzieningen en -accommodaties, zowel in eigendom als niet in 

eigendom bij de gemeente, door te zetten. Dit geldt ook voor de tarieven, onderhoudsprogramma’s, 

gebruiksovereenkomsten en subsidies voor sportstimulering.11 

 

Al met al lopen er veel initiatieven die het gemeentelijk vastgoed raken en is er een MJOP opgesteld 

met bijbehorende begroting. Een vastgestelde, meerjarenvisie ontbreekt echter.  

 

Relevant te vermelden is wel dat ambtelijk het concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer 

gemeente HSSM is opgesteld in 2016. De inhoud daarvan wordt weergegeven in bijlage 5. Dit beleid is 

niet bestuurlijk vastgesteld. In interviews wordt aangegeven dat onderdelen daarvan al wel hun 

doorwerking hebben in de huidige aanpak. Op zich biedt dit houvast voor ambtelijke uitvoering. 

Probleem hiervan is daarentegen dat richtinggevende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden in 

de praktijk die niet door college en/of raad zijn vastgesteld. Dit belemmert de invulling van de kader-

stellende en controlerende rol van de raad. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op de rol van de 

raad.  

2.1.2 Portefeuillepositionering  

Als het gaat over het onderscheid tussen de beleidsportefeuille, de (her)ontwikkelportefeuille en de 

verkoopportefeuille, wordt in de Voorjaarsnota Midden-Groningen 2018 genoemd dat de gemeente in 

2018 het maatschappelijk vastgoed in beeld brengt. Zowel het vastgoed in gemeentelijk eigendom als 

dat van verenigingen en stichtingen. Dan gaat het om dorps- en wijkcentra, sport-, cultuurvoorzienin-

gen en ander vastgoed met een maatschappelijke functie. De inventarisatie vormt de basis voor 

prioritering in beleids- en harmonisatievraagstukken.12 

 

Daarnaast is er in 2016 een Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM opgesteld. 

In de bijlage Strategische kaders wordt een onderscheid gemaakt tussen een beleidsportefeuille, een 

(her)ontwikkelportefeuille en een verkoopportefeuille13.  

 

10
 Interview medewerkers gemeente Midden-Groningen. Het beleid van de voormalige gemeenten en de uitvoering daarvan hebben 

wij niet onderzocht. Dat geldt ook voor de mogelijke verkoop door die voormalige gemeenten aan stichtingen of andere par-

tijen en de contractuele afspraken die met kopers en huurders zijn gemaakt. De focus van het onderzoek ligt op de gemeente 

Midden-Groningen.  
11

 Programmabegroting 2019 
12

 Voorjaarsnota 2018 gemeente Midden-Groningen  
13

 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage B. Strategische kaders  
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Onder de beleidsportefeuille valt het vastgoed dat bedoeld is voor de huisvesting van ambtenaren en 

het vastgoed dat een bijdrage levert aan het behalen van maatschappelijke of beleidsmatige doelstel-

lingen. De (her)ontwikkelportefeuille bevat onder andere de strategische aankopen van de gemeenten. 

Dit zijn de panden die zijn aangekocht met het oog op (her)ontwikkeling, op korte en lange termijn. 

Bovendien bevat de portefeuille objecten die niet zijn aangekocht met het oog op herontwikkeling, 

maar die door hun ligging of perceelgrootte wel aantrekkelijk zijn voor herontwikkeling. Als laatste is er 

een aantal gemeentelijke objecten, bijvoorbeeld diverse scholen in de gemeente Midden Groningen, 

dat de komende tijd zijn functie verliest, waardoor de gemeente over moet gaan tot (her)ontwikkeling. 

De verkoopportefeuille bevat de panden die geen strategische waarde hebben of die niet ingevuld 

kunnen worden door maatschappelijke partijen. Deze kunnen worden afgestoten.  

 

Voor de vastgoedportefeuille in zijn geheel kent de gemeente op dit moment geen expliciet en vastge-

legd onderscheid tussen deze drie types portefeuilles. Uit de interviews blijkt dat deze indeling nog niet 

als zodanig gemaakt is op papier maar dat het onderscheid wel in de hoofden zit van enkele medewer-

kers.  

 

Norm  Beoordeling  

De raad heeft een meerjarenvisie 

geformuleerd voor het gemeentelijke 

vastgoed waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen de beleidsportefeuille, 

de (her)ontwikkelportefeuille en de 

verkoopportefeuille. 

Er is geen vastgestelde meerjarenvisie. De gemeente is voornemens 

om op korte termijn strategisch vastgoedbeleid voor de nieuwe 

gemeente te ontwikkelen. Wel zijn er richtinggevende conceptkaders 

voor vastgoed opgesteld die op dit moment hun doorwerking hebben 

in de praktijk. Op zich biedt dit houvast voor de ambtelijke uitvoering. 

Daarentegen heeft deze aanpak als gevolg dat in de praktijk richting-

gevende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden die niet door 

college en/of raad zijn vastgesteld. Dit belemmert de invulling van de 

kaderstellende en controlerende rol van de raad. 

Er wordt gebruikgemaakt van een 

beslismodel of een vergelijkbaar 

afwegingskader om te bepalen welk 

vastgoed de gemeente in bezit heeft, 

wil verkrijgen en wil houden, gekop-

peld aan de functie van het vastgoed 

(vastgoedpositionering). 

Er is geen beslismodel of afwegingskader om te bepalen welk 

vastgoed de gemeente in bezit heeft, wil verkrijgen en wil houden, 

gekoppeld aan de functie van het vastgoed (vastgoedpositionering). 

Wel zijn er conceptkaders die het onderscheid in portefeuilles 

beschrijven. In de interviews wordt aangegeven dat de verdeling van 

vastgoed over verschillende portefeuilles wel informeel wordt bijge-

houden. Dit geeft houvast voor de ambtelijke uitvoering. Maar ook 

hieraan kleeft het nadeel vast dat in de praktijk richtinggevende 

uitgangspunten gehanteerd kunnen worden die niet door college en/of 

raad zijn vastgesteld. Dit belemmert de invulling van de kaderstellende 

en controlerende rol van de raad. 

2.2 Realisatie maatschappelijke doelen  

Deze paragraaf gaat in op de volgende norm. 

 

De gemeente heeft inzichtelijk in welke mate het maatschappelijk vastgoed bijdraagt aan het realiseren  

van maatschappelijke doelen. 
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In de Voorjaarsnota Midden-Groningen 2018 en de Programmabegrotingen 2018 en 2019 wordt 

enkele keren verwezen naar de maatschappelijke doelen van het vastgoed in de gemeente. Zo 

vermelden deze documenten dat de gemeente samen met inwoners wil zorgen voor goede en pas-

sende huisvesting voor het uitvoeren van sociaal maatschappelijke activiteiten. Een van de activiteiten 

die wordt genoemd is dat bij dorpen waar bouwkundige versterking speelt, de gemeente toekomstge-

richt met het maatschappelijk vastgoed om zal gaan door kansen te benutten voor nieuwe oplossingen. 

Als deze accommodaties niet in eigendom zijn van de gemeente, speelt de gemeente een faciliterende 

rol. 

Daarnaast wordt als uitgangspunt genoemd dat elke lokale gemeenschap beschikt over een plek waar 

inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Veel dorpen en wijken hebben al een dorpshuis of wijkcentrum en, 

mede vanuit het programma Kansrijk Groningen, geeft de gemeente hieraan de komende jaren een 

extra impuls.14 

 

Ook uit de interviews blijkt dat vastgoed wordt gezien als een randvoorwaarde om maatschappelijke 

doelen te behalen. Zo wordt genoemd dat een multifunctioneel centrum kan bijdragen aan het doel dat 

kinderen kennis maken met cultuur15. Daarbij wordt aangegeven dat integrale afwegingen worden 

gemist. Afwegingen vinden momenteel voornamelijk binnen domeinen plaats, maar niet tùssen 

domeinen. De inzet van gebouwen is nu nog niet altijd het resultaat van een integrale visie en aanpak.  

 

Er wordt aangegeven dat het lastig is om maatschappelijke doelen te vertalen in een ontwerp van een 

gebouw. De geïnterviewden stellen dat de gemeente er nog niet genoeg in slaagt om vernieuwing aan 

te brengen in gebouwen op basis van doelstellingen. “Doel en middel lopen nu nog weleens door 

elkaar.” In een ander interview wordt aangegeven dat de gemeente momenteel nog slecht zicht heeft 

op de vraag of gebouwen daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van de beoogde maatschappelijke 

doelen. Meten of het doel wordt behaald, is lastig.16 Wel wordt aangegeven dat er, in ieder geval voor 

Slochteren en Menterwolde, zicht is op bijvoorbeeld hoeveel kinderen van gebouwen gebruikmaken en 

welke activiteiten in de gebouwen plaatsvinden en met hoeveel bezoekers. In Slochteren is onderzoek 

gedaan naar het gebruik van voorzieningen.17 Dat was bedoeld om in beeld te brengen hoe inwoners 

de maatschappelijke voorzieningen gebruiken en waarderen. De medewerkers geven aan dat inzicht 

hierin kan helpen bij het ontwikkelen van beleid.18 

 
Het nieuwe beleid zal meer richting moeten geven aan de strategische portefeuille (maatschappelijk 

vastgoed). Met dit beleid moeten verbindingen worden gelegd tussen verschillende beleidsvelden. Er 

moeten integrale afwegingen worden gemaakt voor het hele beleidsveld en dit moet worden vertaald 

naar vastgoed. 

 

Norm  Beoordeling  

De gemeente heeft inzichtelijk in 

welke mate het maatschappelijk 

vastgoed bijdraagt aan het realiseren 

van maatschappelijke doelen.  

In algemene bewoordingen kan de doelrealisatie door de gemeente 

worden omschreven. Op onderdelen is inzicht in gebruik van het 

vastgoed. Een onderbouwd en compleet beeld van de mate waarin het 

gehele maatschappelijk vastgoed bijdraagt aan het realiseren van 

maatschappelijke doelen heeft de gemeente (nog) niet. De raad kan 

hierdoor moeilijk de doelrealisatie volgen en waar nodig bijsturen of bij 

laten sturen door het college. 
 

14
 Voorjaarsnota 2018 gemeente Midden-Groningen 

15
 Interview medewerkers gemeente Midden-Groningen 

16
 Interviews medewerkers gemeente Midden-Groningen 

17
 Eindrapport voorzieningenonderzoek ‘Gebruikspatronen in beeld’ 

18
 Interviews medewerkers gemeente Midden-Groningen 
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2.3 Kostendekkende huren  

Deze paragraaf gaat in op de volgende norm. 

 

Als uitgangspunt wordt kostendekkende huur gehanteerd waarbij uit het beheer van en sturing op de  

vastgoedportefeuille blijkt dat dit uitgangspunt wordt vertaald in kostendekkende huren. 

 

In bijlage A Huurbeleid en huurprijsbeleid van het concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer 

gemeente HSSM19 worden kaders geschetst voor toekomstig huurbeleid en huurprijsbeleid (zie bijlage 

5 van deze rapportage). Dit beleid is niet vastgesteld, maar in de interviews wordt aangegeven dat 

deze richtlijnen al wel (deels) worden toegepast in de huidige praktijk.  

 

In het verleden ontbrak expliciet huurbeleid en ook in de huidige situatie is nog geen huurbeleid 

vastgesteld. Hierdoor zijn in het verleden verschillen ontstaan tussen prijzen en tussen de condities 

waaronder een pand verhuurd werd.20
 Momenteel verschilt het nog per beleidsdomein op welke manier 

wordt omgegaan met de (kostendekkende) huurprijs. Om deze verschillen in de toekomst uit te sluiten, 

wil de gemeente het huurbeleid uniform vaststellen met een bijbehorend instrument om de huurprijs te 

berekenen. De gemeente wil daarbij aandacht besteden aan huurbeleid en een kostprijsdekkende 

huur. Uiteindelijk wil de gemeente toe naar zoveel mogelijk inzicht in de portefeuille. Aandachtspunt 

zijn multifunctionele gebouwen: ‘dan is het lastig om het financieel uit elkaar te trekken: wat is van de 

school, wat van de bibliotheek’.21
 

 

Kostendekkende huur wordt in het concept Huurbeleid en huurprijsbeleid22 beschreven als ‘de 

minimaal te stellen (vraag) huur ingeval van verhuur van een vastgoedobject bij aanvang van de 

exploitatieperiode, teneinde de investering rendabel te maken conform het (intern) gestelde rende-

mentscriterium gedurende de beschouwde periode, welke correspondeert met de (aangenomen) 

functionele vraagperiode, waarbij de berekening van de hoogte van deze huur gebaseerd is op de 

feitelijke exploitatie.’  

 

Uitgegaan wordt van de werkelijk gemaakte stichtingskosten, bepaald volgens (intern) vastgestelde 

uitgangspunten, waarbij echter (eventueel) ontvangen bedragen en/of subsidies en kostenreductie via 

verschrijving buiten beschouwing blijven23. Tevens wordt rekening gehouden met de noodzakelijke 

kosten gedurende de exploitatiefase, zoals de uitgaven voor het schoonhouden en het geconditioneer-

de binnenklimaat (energie). Eveneens wordt de consequentie van het beëindigen van de levenscyclus 

van het object in de berekening verwerkt via de opname van sloopkosten. Ten aanzien van de in de 

berekening te betrekken restwaarde dient aansluiting te worden gezocht bij de (aangenomen) markt-

appreciatie van het betreffende object (in de tijd gezien). Voor wat betreft de niet te verrekenen BTW 

wordt de BTW-sleutel aangehouden, zoals deze geldt voor de uitgangspositie.24  

 

In het interview met (beleids)medewerkers Sport wordt gezegd dat het tarief voor sportaccommodaties 

op termijn een gemiddeld tarief wordt: tarieven moeten overeenkomen met de tarieven in de omgeving. 

De geïnterviewden geven aan dat het idee is om op termijn kostendekkende huur te gaan vragen en 

die op te vangen door middel van subsidies. Dit draagt bij aan transparantie, zo wordt aangegeven. In 

 

19
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 

20
 Interviews medewerkers gemeente Midden-Groningen 

21
 Interview medewerkers gemeente Midden-Groningen 

22
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 

23
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 

24
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 
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de Inventarisatie sportaccommodaties HSSM 201725 wordt aangegeven dat er nader onderzoek nodig 

is om te komen tot een integrale kostprijsberekening.   

 

In dit conceptbeleidsdocument worden vijftien kaders aangaande het berekenen van de kostprijsdek-

kende huur voor vastgoedobjecten van de gemeente HSSM opgesomd. De gemeente geeft aan dat 

het niet realistisch is om gebouwgebruikers in een keer te confronteren met nieuw beleid als dit, 

waarbij de huurprijssystematiek drastisch verandert. Logischer is het om de natuurlijke momenten te 

kiezen, zoals bij het afsluiten van nieuwe contracten en als aflopende contracten moeten worden 

verlengd. Aangegeven wordt dat de komende drie jaren actief aan de slag gegaan moet worden met 

het overeenkomen en invoeren van marktconforme huurprijzen, teneinde voor al het vastgoed een 

(waar mogelijk) kostendekkende exploitatie te realiseren. Met betrekking tot de sportaccommodaties is 

dit traject gestart. De raad wordt hierbij betrokken. 

 

Uit de interviews blijkt dat deze natuurlijke overgang niet altijd goed verloopt. Er wordt aangegeven dat 

vaak niet goed aan de voorkant wordt nagedacht en gecommuniceerd over de consequenties van 

hogere huren of verplaatsing van een voorziening naar een ander pand. Hierdoor is het voorgekomen 

dat (gesubsidieerde) maatschappelijke partners onverwacht voor hogere kosten kwamen te staan. Zo 

is er sprake van meerkosten voor de huisvesting van de Bibliotheek Hoogezand in Het Kielzog. Bij de 

verhuizing van de bibliotheek naar Het Kielzog is afgesproken dat deze verhuizing niet ten koste van 

de producten en diensten van de bibliotheek, mocht gaan. Daar is wel sprake van geweest. Dit 

vanwege de relatief lage huisvestingslasten in het oude gebouw en de marktconforme tarieven in het 

nieuwe gebouw. Deze hogere lasten worden uiteindelijk opgevangen door cultuursubsidies. De 

geïnterviewden geven aan dat hier zowel intern als met de bibliotheek niet voldoende over is gespro-

ken aan de voorkant, voordat tot verhuizing werd besloten.  

 

Daarnaast geven geïnterviewden aan dat afspraken uit het verleden niet altijd goed zijn vastgelegd, 

waardoor niemand weet wat er in het verleden precies is afgesproken. Dan wordt er vaak naar de 

partner (bijvoorbeeld de huurder of gebruiker van een object) gecommuniceerd dat een afspraak niet 

staat genoteerd waardoor de gemeente niet kan helpen. In de overgangsperiode naar betere afspra-

ken, mag de gemeente daar volgens de geïnterviewden meer aandacht voor hebben.  

 

Norm  Beoordeling  

Als uitgangspunt wordt kostendekken-

de huur gehanteerd waarbij uit het 

beheer van en sturing op de vast-

goedportefeuille blijkt dat dit uitgangs-

punt wordt vertaald in kostendekkende 

huren. 

De gemeente is voornemens om kostendekkende huur als uitganspunt 

te hanteren voor het gemeentelijk vastgoed. Momenteel verschilt het 

nog per beleidsveld of kostendekkende huur wordt gehanteerd. Voor 

het invoeren van kostendekkende huur hanteert de gemeente een 

ingroeimodel waarbij op ‘natuurlijke momenten’ wordt overgegaan op 

kostendekkende huren. Op onderdelen, bijvoorbeeld bij sportaccom-

modaties, wordt de raad hierbij betrokken. Expliciete besluitvorming 

door de raad over kostendekkende huur (of andere vormen van 

huurprijsbepaling) voor de hele vastgoedportefeuille en de wijze 

waarop deze wordt geïmplementeerd, ontbreekt echter. De raad is 

hierdoor niet voldoende in positie gebracht om vanuit de kaderstellen-

de en controlerende rol sturing te geven aan het proces van huurprijs-

bepaling. 

 

25
 Inventarisatie Sportaccommodaties HSSM versie 1.1 
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3. Het vastgoed van de gemeente (beheer) 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of de gemeente de gemeentelijke accommodaties goed in 

beeld heeft. Wij geven een overzicht van het gemeentelijk vastgoed en beoordelen het beheer aan de 

hand van de daartoe opgestelde normen. 

3.1 Overzicht 

3.1.1 Bevindingen 

De onderzoekers hebben een invulformat opgesteld, dat door de gemeente is ingevuld. Op basis van 

het invulformat is door de onderzoekers het totaal Vastgoedoverzicht opgesteld. Wij hebben ons 

gebaseerd op de door de ambtelijke organisatie verstrekte gegevens, hier berust dan ook de verant-

woordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens. Er is geen aanleiding voor gerede 

twijfel over de verstrekte gegevens waar het gaat om de omvang van de vastgoedportefeuille en de 

waardebepaling van het vastgoed. In deze paragraaf gaan wij in op de kosten en inkomsten met 

betrekking tot het vastgoed; deze informatie lijkt onvolledig. Het aangeleverde invulformat met vast-

goedgegevens is niet door de onderzoekers getoetst op betrouwbaarheid en volledigheid. De onder-

zoekers hebben bijvoorbeeld niet zelf getoetst wat de WOZ-waarden van de gebouwen zijn door de 

gebouwen te (laten) waarderen, en of de aangeleverde WOZ-waarden dus correct zijn (betrouwbaar-

heid). Daarnaast is niet getoetst of er wellicht nog gebouwen zijn die in het door de ambtelijke organi-

satie aangedragen vastgoedoverzicht ontbreken (volledigheid). Eventuele opvallende zaken in de 

vastgoedgegevens zijn wel geduid. Het Vastgoedoverzicht treft u aan in de bijlagen van dit rekenka-

merrapport. 

 

Op basis van het Vastgoedoverzicht stellen wij vast dat de gemeente Midden-Groningen over de 

volgende vastgoedportefeuille (in eigendom) beschikt. 

 

Tabel 1. Totale vastgoedportefeuille Midden-Groningen (in eigendom) 

Deelportefeuille Aantal objecten  WOZ-waarde (€) 

Eigen huisvesting 18 21.366.000 

Maatschappelijk vastgoed 84 39.304.000 

Ontwikkelvastgoed 12 1.771.000 

Commercieel vastgoed 11 2.279.000 

Overig vastgoed 13 742.000 

Totaal 138 65.462.000 

 

De totale vastgoedportefeuille is in bovenstaand overzicht ingedeeld in deelportefeuilles: 

- eigen huisvesting: vastgoed voor eigen gebruik (bijvoorbeeld het gemeentehuis) en openbare orde 

en veiligheid (bijvoorbeeld een brandweerkazerne) 

- maatschappelijk vastgoed: vastgoed dat bijdraagt aan de inhoudelijke sociaalmaatschappelijke 

beleidsdoelstellingen. Maatschappelijk vastgoed bestaat uit de volgende deelportefeuilles: 

. Kunst 
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. Cultuur 

. Recreatie 

. Sport 

. Zorg 

. Welzijn 

. Onderwijs (buiten scope onderzoek) 

- ontwikkelvastgoed: vastgoed ten behoeve van ruimtelijke ordening: grondposities met daarop 

opstallen 

- commercieel vastgoed: vastgoed zoals woningen, winkels, parkeergarages 

- overig vastgoed: vastgoed zoals monumenten ten behoeve van de bescherming van cultuurhistori-

sche waarde, maar ook vastgoed zoals opslag.   

 

De gemeente hanteert beleidsmatig of anderszins in vastgestelde kaders of richtlijnen zelf geen 

indeling in deelportefeuilles. Om inzicht te krijgen in de verdeling van de typen vastgoed ten opzichte 

van de totale vastgoedportefeuille en om deze verdeling te kunnen vergelijken met andere gemeenten, 

is dit onderscheid in het overzicht wel gemaakt. Het onderscheid is gemaakt op basis van informatie, 

aangeleverd door de ambtelijke organisatie. Binnen de organisatie wordt een dergelijk onderscheid wel 

informeel bijgehouden. Informeel, omdat dit niet is gebaseerd op vastgesteld beleid en dit onderscheid 

niet gemeentebreed systematisch en gestructureerd wordt toegepast. 

 

De gemeente heeft in totaal 24 vastgoedobjecten waarop economisch claimrecht van toepassing is. Dit 

betreft de onderwijsobjecten (deze vallen buiten de scope van dit onderzoek) en 10 vastgoedobjecten 

die worden aangehuurd. Deze vastgoedobjecten zijn niet meegenomen in tabel 1, maar voor de 

volledigheid wel opgenomen in het Vastgoedoverzicht in de bijlage. Daarnaast is er een visuele 

vertaling gemaakt van het Vastgoedoverzicht; zie de figuren hierna. Het Vastgoedoverzicht en de 

bijbehorende database waarmee dergelijke visuals kunnen worden gemaakt, hebben wij na afronding 

van dit onderzoek ter beschikking gesteld aan de gemeente. 
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Figuur 1. Visuele vertaling vastgoedverzicht Midden-Groningen (inclusief objecten economisch claimrecht en 

aanhuur) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Visuele vertaling vastgoedverzicht Midden-Groningen (inclusief objecten economisch claimrecht en 

aanhuur) 

 

Er is voor gekozen om de WOZ-waarde als centraal waardebegrip te hanteren. In vergelijking met 

mogelijke andere waardebegrippen (boekwaarde, verzekeringswaarde, bedrijfswaarde of marktwaar-

de) geeft de WOZ-waarde over de hele linie het meest volledige beeld doordat de gemeente hier zelf 

de administratie over voert en niet afhankelijk is van eventuele initiatieven tot verkoop (wanneer een 

marktwaarde moet worden bepaald).  

3.1.2 Analyse aan de hand van de normen 

Afgezet tegen de normen, behorend bij de onderzoeksvraag die centraal staat in dit hoofdstuk, consta-

teren wij het volgende.  

 

Norm Beoordeling 

Vastgoedbezit - Informatie 

 

 

Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft: in omvang (aantal objecten en indeling portefeuille) 

Het Vastgoedoverzicht geeft een totaaloverzicht van de vastgoedobjecten van de 

gemeente Midden-Groningen. Hierbij is ook aangegeven tot welke deelportefeuille 

het vastgoedobject behoort en welke eigendomssituatie van toepassing is. Gecon-

cludeerd kan worden dat de omvang van de vastgoedportefeuille inzichtelijk is 

(eenduidig en actueel). Tevens is inzichtelijk welk type vastgoedobject (naar 

functie/gebruik) het betreft. 
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Norm Beoordeling 

Vastgoedbezit - Status  

 

Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft. De gemeente heeft hierbij in beeld welke gemeentelijke accommodaties 

worden aangehouden 

In het Vastgoedoverzicht is de status per vastgoedobject niet ingevuld door de 

ambtelijke organisatie, omdat er geen actueel inzicht is in deze status. Met status 

wordt bedoeld in hoeverre de gemeente het vastgoedobject wil behouden, dan wel 

dat het in aanmerking voor verkoop komt. Er is geen (vastgesteld) afwegingskader 

op basis waarvan dit wordt bepaald. De organisatie heeft aangegeven dat de 

afweging met betrekking tot het behouden dan wel afstoten van vastgoedobjecten 

momenteel impliciet wordt gemaakt op basis van kennis over en ervaring met de 

objecten.  

 

De status kan echter invloed hebben op bijvoorbeeld de meerjarenonderhoudsplan. 

Indien wordt besloten dat een vastgoedobject wordt afgestoten, kan overwogen 

worden om minder of geen onderhoud meer aan het vastgoedobject uit te voeren. 

De raad is, zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk, betrokken bij de meerjarenonder-

houdsplan in het kader van de Voorjaarsnota 2018. Het ontbreken van een expliciete 

koppeling met de status per vastgoedobject beperkt echter de mate waarin de raad 

richting kan geven (kaderstelling) aan de uitvoeringspraktijk en deze kan controleren. 

 

Vastgoedbezit – Waardering Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft. Dat overzicht biedt inzicht in WOZ-waarde, boekwaarde en verzekerde 

waarde 

De boekwaarde per vastgoedobject is opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Bij 

enkele objecten is niets ingevuld bij de boekwaarde; voor deze object bedraagt de 

boekwaarde € 0. Dit betekent dat het object economisch afgeschreven is. Geconclu-

deerd kan worden dat voor de vastgoedobjecten een actueel inzicht bestaat in de 

boekwaarde.  

 

De WOZ-waarde per vastgoedobject is opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Bij 

enkele objecten is geen WOZ-waarde ingevuld. In dat geval is er een verklaring 

opgenomen, bijvoorbeeld dat de WOZ-waarde onderdeel is van een ander vast-

goedobject. Bij enkele objecten is opgenomen dat het adres of huisnummer 

onbekend is. Dit dient nader onderzocht te worden. Geconcludeerd kan worden dat 

voor het overgrote deel vastgoedobjecten een actueel inzicht bestaat in de WOZ-

waarde.  

 

De verzekerde waarde per vastgoedobject is opgenomen in het Vastgoedoverzicht. 

Voor een aantal objecten wordt momenteel de verzekerde waarde onderzocht door 

de gemeente; dit is tevens opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Geconcludeerd 

kan worden dat voor het overgrote deel vastgoedobjecten een actueel inzicht bestaat 

in de verzekerde waarde.  

 

Wat opvalt is dat de totale verzekerde waarde van de vastgoedportefeuille (volle 

eigendom) € 155.678.000 bedraagt. Ten opzichte van een totale WOZ-waarde van 

de vastgoedportefeuille van € 65.462.000. Hiervoor kan op dit moment door de 

ambtelijke organisatie geen verklaring worden gegeven. Een mogelijke oorzaak is 
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Norm Beoordeling 

dat de vastgoedportefeuille aanzienlijk oververzekerd is.  

 

Objecten die hierbij opvallen, zijn bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Harkstede 

(Dorpshuisweg 30a) met een WOZ-waarde van € 130.000 en een verzekerde 

waarde van € 7.549.600 en wijkcentrum De Kern in Hoogezand (Rembrandtlaan 

72a) met een WOZ-waarde van € 237.000 en een verzekerde waarde van  

€ 3.291.400. 

 

Een goed inzicht in de verzekerde waarde van het vastgoed en daar zo nodig op 

bijsturen, is nodig voor een doelmatige uitvoering van het vastgoedbeleid. 

 

Vastgoedbezit - Bezetting  Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft. Dat overzicht biedt inzicht in de bezetting van diverse accommodaties en 

het overzicht biedt inzicht in maatregelen om de bezetting goed te organiseren 

In het Vastgoedoverzicht is door de ambtelijke organisatie per object ingevuld of er 

sprake is van leegstand en wat het bezettingspercentage is. De mate van leeg-

stand/bezetting wordt niet vastgelegd c.q. systematisch en gestructureerd bijgehou-

den door de ambtelijke organisatie. Op basis van ambtelijke kennis over en ervaring 

met de objecten is dit ingevuld. Hiermee lijkt er informeel een actueel inzicht te 

bestaan in de leegstand/bezetting van de vastgoedobjecten.  

 

Er worden echter niet actief maatregelen genomen om de bezetting organisatiebreed 

systematisch te monitoren en zo nodig te optimaliseren; dit gebeurt meer reactief 

vanuit de vraag naar ruimte. Het ontbreken van een gestructureerde en systemati-

sche sturing (organisatiebreed) op de bezetting van de accommodaties brengt het 

risico met zich dat beschikbaar vastgoed suboptimaal wordt benut en/of kansen van 

facilitering van maatschappelijke initiatieven suboptimaal plaatsvinden. 

 

Vastgoedbezig – Verhuur- 

condities 

Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft. Dat overzicht biedt inzicht in de verhuurcondities en in de afspraken met 

beheerders ten aanzien van onderhoud en exploitatie 

In het Vastgoedoverzicht is per object ingevuld of er een huurcontract aanwezig is. 

Bij 73 objecten is geen huurcontract aanwezig. De ambtelijke organisatie heeft 

aangegeven dat voor interne afdelingen, bijvoorbeeld het gemeentehuis en het 

wijkgebouw IBOR, geen huurcontracten worden opgesteld. Het risico bij deze 

aanpak bestaat dat (financiële) afspraken niet expliciet genoeg worden gemaakt en 

geborgd. Bij wisselingen in de organisatie bestaat ook het risico dat niet meer scherp 

achterhaald kan worden welke afspraken er precies zijn gemaakt, bijvoorbeeld 

omdat afspraken mondeling besproken zijn of alleen per mail zijn vastgelegd.  

 

Daarnaast wordt de verhuur van gymzalen per uur gefactureerd; hier liggen geen 

huurcontracten onder. Ten slotte heeft de ambtelijke organisatie aangegeven dat 

voor enkele objecten momenteel een huurcontract wordt opgesteld, bijvoorbeeld 

voor de Scheemderweg 3 in Noordbroek. Er zijn daarnaast enkele huurcontracten 

opgevraagd. In deze huurcontracten zijn afspraken gemaakt omtrent de ver-

huur(condities). Of dit voor alle huurcontracten van toepassing is, is niet getoetst.    
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Norm Beoordeling 

 

Vastgoedbezit - Onderhoud en 

beheer 

Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft, dat inzicht biedt in de feitelijke en benodigde onderhoudssituatie 

In het Vastgoedoverzicht is per object ingevuld of het object is opgenomen in een 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van 

een actueel inzicht in de vastgoedobjecten die meegenomen worden in een MJOP. 

De vastgoedobjecten zijn zelf niet technisch onderzocht; of de feitelijke en benodigde 

onderhoudssituatie op elkaar aansluiten kan daarom niet worden beoordeeld.  

 

Vastgoedbezit - Risico’s Norm: De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar 

bezit heeft. Dat overzicht biedt inzicht in mogelijke risico’s 

Er wordt geen (actief) risicomanagement uitgevoerd ten aanzien van de gehele 

vastgoedportefeuille. De algemene vastgoedgegevens zijn grotendeels inzichtelijk, 

evenals de waarden van het vastgoed. De inkomsten en de uitgaven lijken niet 

volledig inzichtelijk te zijn. Dit dient eerst volledig in orde gemaakt te worden, voordat 

de gemeente actief kan sturen op (financiële) risico’s. 

 

Het ontbreken van (actief) risicomanagement ten aanzien van de vastgoedportefeuil-

le brengt met zich dat raad en college beperkt geïnformeerd kunnen worden over 

mogelijke risico’s, bijvoorbeeld in het kader van de P&C-cyclus, en dat er beperkt 

gestuurd kan worden op deze risico’s met het systematisch treffen van beheersmaat-

regelen. De raad kan hierdoor mogelijk in de toekomst ‘verrast’ worden als risico’s 

zich daadwerkelijk voordoen. 

 

Vastgoedbezit - Inkomsten en 

uitgaven 

Norm: Er is een actueel inzicht in de uitgaven (eigenaarslasten) en inkomsten (huur) 

per object 

De inkomsten (huur) en uitgaven (eigenaarslasten) per vastgoedobject zijn opgeno-

men in het Vastgoedoverzicht. Bij relatief veel vastgoedobjecten zijn geen inkomsten 

en/of uitgaven opgenomen. Mondeling is door de ambtelijke organisatie toegelicht 

dat er voor gymzalen wel huurinkomsten worden ontvangen (op basis van facture-

ring per uur). Deze inkomsten worden echter bij de afdeling Sport geboekt, maar zijn 

niet opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Daarnaast is door de ambtelijke organisa-

tie bij een aantal objecten aangegeven dat de kosten van de betreffende objecten 

niet apart geadministreerd werden in 2017. Het is niet altijd duidelijk waar deze 

kosten dan wel geadministreerd werden. Ten slotte is aangegeven dat sinds de 

herindeling het financieel systeem nog niet optimaal functioneert (o.a. de inning van 

huren verloopt niet goed). De gemeente is momenteel bezig om alles op orde te 

krijgen.  

Dit leidt ertoe dat er momenteel geen actueel inzicht bestaat in de uitgaven en 

inkomsten per vastgoedobject; de vastgoedgegevens hieromtrent worden daarnaast 

niet op een centrale plek in de organisatie beheerd. Hierdoor is er geen totaalover-

zicht.  

 

Dit brengt het risico met zich dat sprake kan zijn van huurderving. Ook maakt dit 

gebrek aan inzicht het moeilijk om de mate van kostendekkendheid per vastgoedob-

ject te bepalen. Daarnaast kan hierdoor niet actief gestuurd worden op de vastgoed-
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Norm Beoordeling 

portefeuille.  

 

Als bijvoorbeeld inzichtelijk zou zijn dat een bepaald vastgoedobject relatief hoge 

kosten met zich meebrengt, dan kunnen momenteel niet actief maatregelen worden 

genomen om deze kosten te beperken. Inzicht in de lasten en de inkomsten is ook 

relevant voor het maken van de afweging of een object wellicht voor verkoop in 

aanmerking dient te komen of behouden moet worden. Of de opgave juist is van de 

objecten waarbij de inkomsten en uitgaven wel zijn ingevuld, kon niet worden 

gevalideerd. 

 

Al met al hebben raad, college en organisatie op dit moment niet de informatie over 

de lasten en de inkomsten per object die nodig is om in control te zijn met betrekking 

tot de vastgoedportefeuille. Dit bemoeilijkt de sturingsmogelijkheden, ook voor de 

raad waar het gaat om kaderstelling en controle. 

 

Bij 73 objecten (53%) zijn eigenaarslasten opgenomen, van de in totaal 138 objecten 

in volle eigendom. Dit betekent dat bij 65 objecten (47%) is aangegeven dat de 

eigenaarslasten € 0 bedragen. 

 

Bij 44 objecten (32%) worden, blijkens de aangeleverde informatie, huurinkomsten 

ontvangen. Bij 93 objecten
(*)

 (68%) in volle eigendom worden, blijkens de aangele-

verde informatie, geen huurinkomsten ontvangen.  

 

Totale huurinkomsten (o.b.v. 44 objecten)  € 1.677.755 

Totale eigenaarslasten (o.b.v. 73 objecten €  1.208.743 

Saldo     €     469.012 

 

(*)
 Boomgaard 31 in Hoogezand is nog in aanbouw; dit object is daarom niet meegenomen in het totaal aantal objecten waarbij 

sprake is van huurinkomsten.  

3.2 Benchmark  

De vastgoedportefeuille van de gemeente Midden-Groningen is daarnaast vergeleken met de volgende 

vergelijkbare gemeenten: Hoeksche Waard, Hilversum en een anonieme gemeente in Nederland. 

Hierna worden de (deel)portefeuilles en WOZ-waarden per gemeente aangegeven.  

 

Wanneer Midden-Groningen wordt vergeleken met de andere vastgoedportefeuilles, kan worden 

geconcludeerd dat de gemeente Midden-Groningen (op basis van 60.953 inwoners) per 1.000 inwo-

ners 2,26 gebouwen (aantal gebouwen, volle eigendom) heeft, ten opzichte van 1,35 in Hoeksche 

Waard, Hilversum 2,00 en de anonieme gemeente met 2,86. Daarnaast heeft de gemeente Hooge-

veen 2,21 gebouwen per 1.000 inwoners.26 Het aantal gebouwen per 1.000 inwoners van de gemeente 

Midden-Groningen valt hiermee binnen de bandbreedte ten opzichte van de andere gemeenten.  

 
  

 

26
 Bron: Kadernota Vastgoedbeleid Hoogeveen, d.d. oktober 2016 
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Wanneer specifiek wordt ingezoomd op de deelportefeuille Sport, dan kan worden geconcludeerd dat 

de gemeente Midden-Groningen beschikt over 35 objecten (inclusief kleedkamers). Gemiddeld ligt het 

aantal sportaccommodaties in de noordelijke provincies hoger dan in de rest van Nederland. Verklaring 

hiervoor is dat in dunbevolkte gebieden meer (maar kleinere) accommodaties zijn.27  

 

De gemiddelde WOZ-waarde per vastgoedobject van de gemeente Midden-Groningen bedraagt  

€ 474.362. Wanneer dit vergeleken wordt met de gemiddelde WOZ-waarde per vastgoedobject van de 

vergelijkbare gemeenten, geldt in Hoeksche Waard een gemiddelde WOZ-waarde van € 552.190 en in 

Hilversum € 611.342.  

 

Midden-Groningen (aantal inwoners: 60.953) 

Deelportefeuille Aantal objecten  WOZ-waarde (€) 

Peiljaar 2017 

Eigen huisvesting 18 21.366.000 

Maatschappelijk vastgoed 84 39.304.000 

Ontwikkelvastgoed 12 1.771.000 

Commercieel vastgoed 11 2.279.000 

Overig vastgoed 13 742.000 

Totaal 138 65.462.000 

 

Hoeksche Waard (aantal inwoners: 85.700) 

Deelportefeuille Aantal objecten  WOZ-waarde (€) 

Peiljaar 2017 

Eigen huisvesting 11 21.600.000 

Maatschappelijk vastgoed 63 38.380.051 

Ontwikkelvastgoed 5 2.670.000 

Commercieel vastgoed 4 771.000 

Overig vastgoed 33 633.000 

Totaal 116 64.054.051 

 

Hilversum (aantal inwoners: 89.067) 

Deelportefeuille Aantal objecten  WOZ-waarde (€) 

Peiljaar 2015 en 2016 

Eigen huisvesting 4 20.424.000 

Maatschappelijk vastgoed 59 52.180.000 

Ontwikkelvastgoed 0 0 

Commercieel vastgoed 48 27.417.000 

Overig vastgoed 67 8.798.000 

Totaal 178 108.819.000 

 
  

 

27
 Bron: Databestand SportAanbod 2015, Mulier Instituut 
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Anonieme middelgrote gemeente (aantal inwoners: 50.000-100.000) 

Deelportefeuille Aantal objecten  

Eigen huisvesting 16 

Maatschappelijk vastgoed 56 

Ontwikkelvastgoed 94 

Commercieel vastgoed en  

overig vastgoed 

41 

Totaal 207 

 

 

De huurinkomsten en de eigenaarslasten van de gemeente Midden-Groningen zijn niet gebenchmarkt, 

omdat er momenteel geen betrouwbaar en volledig inzicht bestaat in de huurinkomsten en de eige-

naarslasten van de vastgoedobjecten zoals opgenomen in het Vastgoedoverzicht.  

 

Wel hebben wij een vergelijking gemaakt met betrekking tot de mate waarin eigenaarslasten en 

huurinkomsten bekend zijn. Bij 53% van de objecten zijn voor de gemeente Midden-Groningen 

eigenaarslasten opgenomen. Dit lijkt weinig ten opzichte van de twee vergelijkbare gemeenten waarbij 

dit 62% c.q. 66% bedraagt. Daarnaast is in de gemeente Midden-Groningen bij 32% van de vastgoed-

objecten sprake van huurinkomsten. Dit lijkt ook laag in verhouding tot de twee vergelijkbare gemeen-

ten waarbij bij 51% c.q. 56% van de vastgoedobjecten huurinkomsten worden gegeneerd.  

 

Ook voor de gemeenten waarmee wij deze vergelijking hebben gemaakt, op basis van door ons voor 

hen uitgevoerd onderzoek, gold dat zij moeite hadden om een volledig overzicht te genereren van de 

inkomsten en de uitgaven. Desalniettemin zijn de verschillen tussen de gemeente Midden-Groningen 

en deze vergelijkbare gemeenten, wat betreft het inzicht in uitgaven en inkomsten, relatief groot en 

opvallend. Dit geldt vooral voor het inzicht in de inkomsten.  

 

Dit kan betekenen dat de gemeente wel huurinkomsten ontvangt maar deze op dit moment in vergelij-

king met de andere twee gemeenten, niet inzichtelijk kan maken per object en koppelen aan het 

Vastgoedoverzicht. Zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld, is mondeling door de ambtelijke organisatie 

toegelicht dat er voor gymzalen bijvoorbeeld wel huurinkomsten worden ontvangen (op basis van 

facturering per uur), maar dat deze inkomsten bij de afdeling Sport worden geboekt en niet zijn 

opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Dit kan ook betekenen dat de gemeente in vergelijking met de 

andere twee gemeenten maar voor een beperkt deel van het vastgoed huurinkomsten ontvangt terwijl 

daar wel, in grotere mate, uitgaven tegenover staan.  
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4. Interne organisatie  

In dit hoofdstuk geven wij de bevindingen weer op basis van de documentenstudie en de interviews 

aangaande de interne organisatie. Wij realiseren ons dat dit de bedrijfsvoering raakt, dit onderwerp 

maakt ook geen deel uit van de deelvragen van het onderzoek. Wel kwam dit onderwerp in elk inter-

view aan bod. Zeker gezien de fase waarin de vastgoedorganisatie van de gemeente zich bevindt en 

de meerwaarde die professionalisering en doorontwikkeling kunnen opleveren, staan wij in dit hoofd-

stuk stil bij de interne organisatie. Deze is een cruciale randvoorwaarde om de benodigde doorontwik-

keling van het vastgoedbeleid en de realisatie daarvan mogelijk te maken. 

4.1 Organisatie vastgoedbeheer 

Binnen de gemeente Midden-Groningen is het team Gebouwenbeheer primair verantwoordelijk voor 

het beheer van het gemeentelijk vastgoed. Dit team was al voor de fusie van de drie gemeenten 

verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed in de drie voormalige gemeenten. In de bijlage 

Huurbeleid en huurprijsbeleid van het concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente 

HSSM worden de rol- en de taakverdeling binnen de gemeente beschreven. Daarin wordt het team 

Gebouwenbeheer beschreven als het directe aanspreekpunt met betrekking tot alle vastgoedzaken. 

(Aan)vragen, opmerkingen of knelpunten met betrekking tot vastgoed vanuit de interne organisatie en 

van externe partijen komen terecht bij deze afdeling. Naast het beheer van het vastgoed, initieert het 

team Gebouwenbeheer verbouwingen en nieuwe ontwikkelingen. Tevens neemt de afdeling vanuit de 

rol als vastgoeddeskundige deel aan ruimtelijke projecten. Het team Gebouwenbeheer is een dienst-

verlenend en uitvoerend team, dat zich voornamelijk met het privaatrechtelijke deel van het vastgoed-

management bezighoudt. Het doel van het team Gebouwenbeheer is voornamelijk het in stand houden 

van gebouwen in de breedste zin van het woord.28  

 

Om gebouwenbeheer op adequate wijze uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat er helderheid 

bestaat over de rol van het team Gebouwenbeheer, de taken die uitgevoerd moeten worden en de 

wijze waarop verantwoordelijkheden worden verdeeld29. In het concept Strategische kaders zijn de 

belangrijkste rollen van het team Gebouwenbeheer weergegeven (zie tabel hierna). Hierbij zou de rol 

van vastgoedportefeuillemanager een nieuwe rol moeten zijn. De vastgoedportefeuillemanager moet 

zich richten op het strategisch beheer van het vastgoed, met als doel het behalen van de strategische 

doelstellingen. In het document wordt aangegeven dat de overige rollen min of meer al aanwezig zijn 

binnen het team, maar wellicht niet zijn aangeduid op dezelfde wijze.  
  

 

28
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM 

29
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage B. Strategische kaders 
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Tabel 2. Verdeling rollen, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vastgoed 

 

Rollen Taken Verantwoordelijkheden 

Portefeuillemanager  

Vastgoed 

I. Strategisch vastgoedmanagement 

handelt vanuit integraal en meerjaren-

perspectief 

II. Portefeuilleplanning en -

management  

III. Risicomanagement  

IV. Financiële planning en control 

(in overleg met de beleidsafdeling  

Financiën?)  

V. Interne afstemming  

I. Opstellen en bewaken kaders unit  

Gebouwenbeheer  

II. Realiseren en behouden vraag en 

aanbod  

III. Budgetbewaking  

 

Ontwikkelrol  I. Koopt grond aan  

II. Planvoorbereiding  

III. Directievoering bij het bouwproces  

 

I. Realisatie van de ontwikkelopdracht die 

geformuleerd is door de beleidsafdelingen  

II. Binnen de gestelde kaders en met 

inachtneming van de uitgangspunten  

III. Vroegtijdig signaleren, bijsturen en 

communiceren van afwijkingen van de 

gestelde kaders  

Assetmanager  Het (ongevraagd) adviseren van de 

klanten van Gebouwenbeheer 

betreffende vastgoed vraagstukken  

Op transparante en goed onderbouwde 

wijze klanten Gebouwenbeheer adviseren 

en inzicht bieden betreffende vastgoed-

vraagstukken  

Verhuurrol, makelaar  I. Aan- en verkopen van objecten  

II. Aan- en verhuren van objecten  

III. Accountmanagement/relatiebeheer  

IV. Contracten en onderhandeling  

I. Onderhouden/bewaken klantcontact  

II. Het aan- en verkopen en aan- en 

verhuren conform de gestelde kaders  

 

Beheerder  I. Opstellen onderhoudsplannen en 

uitvoeren (dagelijks) onderhoud  

II. Administratief beheer  

III. Beheer van budgetten  

IV. Sleutelbeheer  

V. Toezicht  

 

 

 

Uit de interviews blijkt dat het team voornamelijk is georiënteerd op de technische kant van het beheer, 

zoals het onderhoud en het opmaken en het nakomen van contracten. De beheerafdeling is goed in 

control op het gebied van het technische beheer. Echter, de (eind)verantwoordelijkheid voor de 

exploitatie per gebouw is blijkens interviews niet altijd duidelijk genoeg belegd. Dan gaat het over 

relationele en tactische vraagstukken, bijvoorbeeld het onderhouden van de relaties met de huurders, 

vragen of ontwikkelingen rondom het gebruik van de accommodaties en de samenwerking tussen 

verschillende gebruikers van een accommodatie. Dit valt in de nieuwe gemeente soms tussen wal en 

schip doordat het beheer bij het team Gebouwenbeheer ligt en de beleid(svorming) bij de beleidsafde-

lingen. Een goede benutting van de gebouwen vraagt echter om meer dan beheer en beleid. Een van 

de oorzaken die wordt genoemd tijdens het interview, is de omvanggroei van de gemeente en daar-

mee van de vastgoedportefeuille.  
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Tijdens het interview wordt besproken dat de gemeente gebiedsregisseurs heeft die verantwoordelijk 

zijn voor het faciliteren van burgerinitiatieven en het meedenken bij dorps-/wijkvraagstukken en in 

projecten. Deze gebiedsregisseurs pakken op dit moment soms een deel van deze rol op het tussen-

liggende niveau op, bijvoorbeeld in relatie tot inwoners- en buurtorganisaties.  

 

In bijlage A Huurbeleid en huurprijsbeleid van het concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer 

gemeente HSSM wordt gesproken over het belang van een accountmanager. Een accountmanager 

kan de relationele en tactische taken op zich nemen. Er is beschreven dat het merendeel van de 

klanten geen professionele partijen zijn, met weinig kennis van vastgoed en de exploitatie daarvan. Dit 

vraagt om een specifieke benadering, anders dan bij een professionele partij met haar eigen vast-

goedafdeling. Contracten verlangen dikwijls extra uitleg, ook moeten de wederzijdse rechten en 

plichten helder worden gecommuniceerd; dit voorkomt problemen achteraf. In het document wordt het 

advies gegeven dat team Gebouwenbeheer enkele mensen betitelt als accountmanager; zij zijn het 

primaire aanspreekpunt is voor de klanten30. Het is van belang dat de accountmanager een duurzame 

relatie onderhoudt met zijn/haar klanten. Klanttevredenheid is hier van absoluut belang; periodiek 

(eenmaal per jaar) moet dit gemanaged worden. Het vastgoed moet tenslotte optimaal aansluiten bij 

de functie, vooral als het gaat om objecten die horen in de beleidsportefeuille. Een specifiek punt van 

aandacht zijn de MFA’s waarin verschillende huurders en gebruikers gebruikmaken van een gezamen-

lijk gebouw. De accountmanager dient de onderlinge relaties en klanttevredenheid te managen 

(bijvoorbeeld door periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren) en kan voorzitter zijn van 

het periodiek huurdersoverleg. Daarnaast wordt genoemd dat de bezettingsgraad aparte aandacht 

verdient binnen het relatiebeheer. Dit is ook iets waar de gemeente de komende jaren op kan sturen. 

Per gebouw kan inzichtelijk worden gemaakt wanneer en hoe vaak het gebruikt wordt; mogelijk bestaat 

er ruimte om functies te combineren. Een accountmanager zou in dit verhaal een verbindende rol 

kunnen vertolken. Met het oog op een aangescherpt huurbeleid met een kostendekkende huurprijs 

betekent dit voor beide partijen financieel voordeel.31 

 

In de interviews blijkt dat voor sport een dergelijke functie al is belegd bij het team Sport. Het team 

Sport is een uitvoerend team en veelal het aanspreekpunt voor gebruikers. Zij zijn bijvoorbeeld 

verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.32 

4.2 Organisatie vastgoedbeleid  

De beleidsmatige kant van vastgoed is belegd bij de beleidsafdelingen die vanuit de inhoud te maken 

hebben met een gebouw (een sportbeleidsmedewerker gaat over de accommodaties sport etc.). Uit de 

interviews blijkt dat er nauw wordt samengewerkt tussen beleidsmedewerkers en het team Gebouwen-

beheer. Bij projecten waar vastgoed een onderdeel van is, worden de (strategisch) beleidsmedewer-

kers Vastgoed als deskundige adviseurs ingeschakeld. Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze 

waarop de continuïteit tussen realisatie en exploitatie en beheer wordt geborgd. Zo is er bijvoorbeeld 

voor de ontwikkeling van Het Kielzog een projectgroep waarin beleidsmedewerkers samenwerken met 

het team Gebouwenbeheer. Ook de gebruikers zijn binnen deze projectgroep actief. Het college is 

opdrachtgever van dit project (via een stuurgroep). 

 

‘Beleidsmedewerker Maatschappelijk Vastgoed’ is een nieuwe functie met als doel meer coördinatie op 

het vastgoed te krijgen en de beleidsmatige uitwisseling tussen de verschillende inhoudelijke beleids-

 

30
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 

31
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid. 

32
 Interview medewerkers gemeente Midden-Groningen. 



 

 

 

 

Onderzoek gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid | 29 november 2018 | Pagina 23/36 

 

 

 

velden te vergroten. Deze uitwisseling is nu nog gering: afwegingen vinden momenteel voornamelijk 

binnen beleidsvelden plaats, maar niet tùssen beleidsvelden.  

4.3 Taak- en rolverdeling  

Uit de interviews blijkt dat de rollen en verantwoordelijkheden omtrent vastgoed niet altijd helder zijn 

belegd binnen de organisatie33. Beleidsontwikkeling en uitvoering lopen dan door elkaar heen. Wan-

neer er op dit moment iets wordt ontwikkeld, liggen er geen organisatieprincipes aan ten grondslag 

over wie bijvoorbeeld bij een project wordt betrokken. Ook is niet altijd helder welke afdeling verant-

woordelijk is voor bepaalde kosten, bijvoorbeeld als er iets kapot is in een gebouw. Dan wordt er naar 

elkaar gekeken en wordt het uiteindelijk niet of laat opgepakt, zo wordt in interviews aangegeven.  

 

Ook laat het beperkt inzicht in de eigenaarslasten en huurinkomsten per object zien dat de koppeling 

tussen gebouwenbeheer en financiën nog niet optimaal functioneert. 

 

Er is verbetering nodig en mogelijk als het gaat om de afstemming, samenwerking en rolduidelijkheid 

tussen de beleidsafdelingen en het team Gebouwenbeheer. Het maken en vastleggen van werkafspra-

ken moet nog tot stand komen in de nieuwe organisatie. Als het gaat om sportaccommodaties wordt 

aangegeven dat de mensen in de organisatie elkaar goed weten te vinden. Risico is wel dat veel 

kennis informeel is belegd en dat daarmee de continuïteit kwetsbaar is. Over het algemeen wordt er 

voldoende afstemming ervaren en zijn er altijd meerdere mensen betrokken bij werkzaamheden.34 

 

33
 Interviews medewerkers gemeente Midden-Groningen 

34
 Interviews medewerkers gemeente Midden-Groningen 
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5. Verantwoording: rol college en raad 

In dit hoofdstuk staan de volgende deelvragen centraal: 

- hoe wordt bestuurlijk/politiek gestuurd op vastgoed? 

- zijn de te bereiken beleids- en beheersmatige doelstellingen voldoende scherp?  

- wordt daar voldoende op gestuurd door college en raad?  

- wordt in de diverse beleids- en verantwoordingsstukken voldoende aandacht besteed aan het 

vastgoed? 

 

Deze deelvragen zijn vertaald naar de volgende normen. 

 

Doelen met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed zijn in voldoende mate concreet en  

duidelijk geformuleerd. 

 

 

Het college stuurt proactief op de realisatie van deze doelen en legt hierover verantwoording af in de  

P&C-cyclus of afzonderlijke rapportages. 

 

 

De raad vraagt en krijgt informatie, benodigd voor het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende rol.  

 

 

De raad controleert de uitvoering door het college proactief en stuurt zo nodig bij op de doelen of de  

uitvoering. 

 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 hebben de raad en het college via de Programmabegroting 2018 en 

de Voorjaarsnota 2018 enkele richtinggevende uitspraken gedaan die van invloed zijn op het vastgoed. 

Overige documenten zijn veelal ambtelijk. 

5.1 Het college  

De gemeente Midden-Groningen werkt momenteel met beleidsinhoudelijke portefeuilles, maar ook met 

dorps- en wijkwethouderschap (geografisch); dit laatste is niet leidend. Tot voor kort was er geen 

coördinerend wethouder voor vastgoed en was het vastgoed verdeeld naar de inhoudelijke beleidsvel-

den (sportaccommodaties bij wethouder Sport etc.). In de gevoerde interviews met de ambtelijke 

organisatie werd aangegeven dat er behoefte is aan één wethouder voor vastgoed als aanspreekpunt 

voor vastgoedvraagstukken. Inmiddels is er een portefeuillehouder Vastgoed aangewezen door het 

college.   
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De portefeuille Vastgoed is een coördinerende portefeuille, zo wordt aangegeven door het college, 

waaronder alle portefeuilleoverstijgende vastgoedvraagstukken vallen. Gaat het over specifieke 

objecten, dan is de portefeuillehouder Leefbaarheid, Sport, Onderwijs of Gemeentelijke Huisvesting 

aanspreekpunt. De coördinerend portefeuillehouder zorgt ervoor dat de andere portefeuillehouders op 

de hoogte zijn van en betrokken worden bij portefeuilleoverstijgende vastgoedvraagstukken.  

5.2 De raad  

Tijdens interviews met het college en de de ambtelijke organisatie wordt aangegeven dat de gemeen-

teraad het ontwikkelen van vastgoedbeleid ziet als een aandachtspunt. Met betrekking tot de kaderstel-

lende rol van de raad en de informatievoorziening richting de raad, zijn nog weinig uitspraken te doen 

aangezien de gemeente in haar huidige vorm pas sinds 2018 actief is. De inzet van de raad heeft nog 

niet geleid tot vastgestelde beleidskaders voor het vastgoed. De geïnterviewden geven aan dat de 

meeste informatie die de raad ontvangt over vastgoed binnenkomt via de informatie over projecten. Op 

17 april 2018 is een raadsinformatiebrief verstuurd betreffende de ‘Stand van zaken sport Midden-

Groningen’. Daarin wordt een update gegeven over de tarieven en het onderhoud van sportaccommo-

daties. Ook wordt informatie verstrekt in antwoord op (informele) vragen die raadsleden hebben ten 

aanzien van specifiek vastgoed, bijvoorbeeld doordat zij van gebruikers vragen of signalen ontvangen. 

 

In de P&C-cyclus vormen de gebouwen een post op de begroting, maar er wordt niet geanalyseerd op 

het niveau van de gehele portefeuille of van deelportefeuilles. Een expliciete relatie met de realisatie 

van maatschappelijke doelen wordt in de begroting en jaarstukken nog niet gestructureerd en conse-

quent gelegd. Geïnterviewden geven aan dat zij verwachten dat de sturing in grote mate object-, 

project- en themagebonden is. 

 

Norm  Beoordeling  

De doelen met betrekking tot het 

gemeentelijk vastgoed zijn in voldoen-

de mate concreet en duidelijk 

geformuleerd.  

(Strategisch) vastgoedbeleid moet nog worden ontwikkeld. De 

Programmabegroting 2018 en de Voorjaarsnota 2018 geven enkele 

kaders omtrent vastgoed. Om daadwerkelijk op doelen te kunnen 

sturen, zullen deze doelstellingen concreet moeten worden geformu-

leerd.  

Het college stuurt proactief op de 

realisatie van deze doelen en legt 

hierover verantwoording af in de P&C-

cyclus of in afzonderlijke rapportages. 

Vanuit het vastgoedbeleid zijn nog geen doelen vastgelegd waarop 

kan worden gestuurd. Momenteel wordt via de P&C-cyclus voorname-

lijk op objectniveau en binnen beleidsdomeinen verantwoording 

afgelegd.  

De raad vraagt en krijgt informatie, 

benodigd voor het uitvoeren van zijn 

kaderstellende en controlerende rol. 

De raad vraagt casuïstiek en binnen beleidsdomeinen informatie en 

ontvangt deze informatie.  

De raad controleert de uitvoering door 

het college proactief en stuurt zo nodig 

bij op de doelen of de uitvoering.  

Er is nog geen vastgesteld vastgoedbeleid dat kan worden uitgevoerd 

en gecontroleerd. 
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6. Casuïstiek dorpshuizen  

Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop de gemeente het vastgoedbeheer in de praktijk uitvoert. 

Daarvoor zijn twee dorpshuizen geselecteerd die de aanpak van het vastgoed(beheer) in de praktijk 

illustreren. Zoals in voorgaande hoofdstukken aangegeven, is er geen vastgesteld vastgoedbeleid 

waarvan kan worden getoetst of dit wordt toegepast op de dorpshuizen. Wel is bekeken in hoeverre 

zich momenteel knelpunten voordoen ten aanzien van beheer, onderhoud en exploitatie.  

6.1 Eigendomssituatie en beheer dorpshuizen 

Als het gaat om het eigendom en beheer van dorpshuizen, zijn er in de afgelopen jaren door de drie 

voormalige gemeenten verschillende richtingen gekozen. In de interviews met beleidsmedewerkers 

komt een aantal voorbeelden aan bod. Zo heeft Menterwolde in 2014 besloten dorpshuizen en wijkcen-

tra in eigendom te willen verkrijgen. Slochteren heeft juist een omgekeerde richting gevolgd en de 

dorpshuizen zoveel mogelijk in eigendom gebracht bij dorpsorganisaties/stichtingen. In Hoogezand-

Sappemeer zien de geïnterviewden dat er wisselende vormen zijn; soms is een dorpshuis in beheer 

van de gemeente, soms in beheer van een stichting. Daar waar dorps- en wijkcentra eigendom zijn van 

dorpen, ziet een van de geïnterviewden niet alleen eigendom maar ook eigenaarschap. Het eigendom 

draagt volgens de geïnterviewde bij aan het voelen en dragen van de verantwoordelijkheid over en 

voor een dorpshuis. Om dit te ondersteunen is het noodzakelijk dat de gemeente goed faciliterend 

beleid heeft. Daarnaast moet de gemeente een rol pakken in het delen van kennis, meedenken met 

vraagstukken en het mee subsidiëren van onderhoudsprojecten. Dit komt overeen met de uitgangs-

punten van Het Kompas, waarin staat dat inwoners - in welke vorm dan ook - hun rol moeten kunnen 

pakken35. 

 

De twee dorpshuizen die zijn geïnterviewd ten behoeve van dit onderzoek kennen beide een andere 

eigendomssituatie. Het ene dorpshuis (hierna: dorpshuis 1) is in eigendom van de gemeente; de 

stichting betaalt een symbolische huur van € 1 aan de gemeente. De stichting is zelf verantwoordelijk 

voor het betalen van de gebruikerslasten. Deze lasten moet zij opvangen met de inkomsten uit verhuur 

aan gebruikers, bijvoorbeeld de biljartvereniging. De totale kosten (kapitaallasten (rente en afschrijving) 

en eigenaarslasten) van dorpshuis 1 zijn voor de gemeente € 198.330. De totale huurinkomsten 

bedragen € 43.527. In totaal, voor het gehele gebouw, heeft de gemeente per jaar dus een tekort van € 

154.803, wat te beschouwen is als een jaarlijkse indirecte subsidie. 

 

Behalve het dorpshuis zijn er in het gebouw een school en een sporthal gevestigd. Deze hebben 

aparte afspraken met de gemeente. De stichting ziet het functioneren in een multifunctioneel gebouw 

als een groot voordeel voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp en de exploitatie van het 

dorpshuis. Ze kunnen van elkaar en elkaars voorzieningen gebruikmaken, bijvoorbeeld door gedeeld 

gebruik van een (grotere) zaal met daarin een podium. En als er ’s avonds niemand van de school is, 

kunnen de inwoners een ruimte van de school gebruiken en overdag kan het omgekeerde gebeuren. 

Het voormalige dorpshuis  was in eigen beheer en eigendom van de stichting. Bij de nieuwbouw van 

het dorpshuis zijn het bezit en het beheer in handen van de gemeente gekomen.  

 

 

35
 Interview medewerker gemeente Midden-Groningen 
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Het andere dorpshuis (hierna: dorpshuis 2) is in eigendom van de stichting. Voor dorpshuis 2 heeft de 

gemeente geen lasten en huurinkomsten, aangezien dat dorpshuis geen eigendom van de gemeente 

is. Deze stichting is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het gebouw. Momenteel 

vindt een verbouwing plaats van het pand. De stichting heeft in 2017 vanuit het accommodatiefonds 

Slochteren een incidentele subsidie ontvangen van € 150.000 ten behoeve van de huidige verbouwing. 

Daarbij heeft de gemeente ondersteuning geleverd bij het opstellen van het verbouwingsplan en het 

zoeken naar financiering. In 2018 krijgt dorpshuis 2 een subsidie voor het gebruikersdeel van de OZB. 

Vanaf 2019 krijgt de stichting een subsidie voor zowel het gebruikersdeel als het eigenarendeel. Dit is 

een nieuwe regeling die geharmoniseerd is en voor de gehele gemeente Midden-Groningen geldt. 

Verder krijgt ’dorpshuis 2 geen structurele subsidie. Er is ook geen sociaal beheerder.   

 

Een van de voornaamste voordelen die in het interview wordt genoemd bij het in eigendom en in eigen 

beheer hebben van het dorpshuis, is het mandaat om zaken zelf te regelen (in plaats van via de 

gemeente). Ook wordt gedacht dat het draagvlak onder en de betrokkenheid van de inwoners groter 

zijn wanneer het dorpshuis in bezit is van de inwoners zelf. 

6.2 Exploitatie dorpshuizen 

De stichting van dorpshuis 1 is verantwoordelijk voor de exploitatie van het dorpshuis. Daarnaast is er 

een sociaal beheerder van Kwartier Zorg en Welzijn die verantwoordelijk is voor het leggen van 

verbindingen tussen inwoners en organisaties die binnen de wijk of het dorp actief zijn. Ook zijn er 15 

vrijwilligers actief. Het buurthuis biedt plaats voor diverse verenigingen, bijeenkomsten vanuit de 

gemeente, Wmo consulenten en een advocaat.  

 

De stichting van dorpshuis 2 is verantwoordelijk voor de exploitatie van het dorpshuis. De stichting 

heeft een beheerder in dienst met wie zij activiteiten ontwikkelt en het dorpshuis professionaliseert.  

6.3 Organisatie en samenwerking  

Dorpshuis 1 geeft aan dat het contact over het beheer van het gebouw niet altijd goed verloopt. De 

contactpersoon van de gemeente wisselt regelmatig en er wordt niet altijd opvolging gegeven aan 

afspraken. De voorzitter van de stichting geeft aan dat het belangrijk is dat er een vast aanspreekpunt 

is waarmee periodiek overleg plaatsvindt over het onderhoud en het beheer. Er wordt daarnaast 

aangegeven dat afspraken in het verleden veelal niet zwart op wit zijn vastgelegd; er zijn veel monde-

lingen afspraken gemaakt. Door wisselingen van medewerkers kunnen deze afspraken niet altijd 

worden achterhaald. De bestuurder geeft tevens aan dat het MJOP voor het dorpshuis bij hem niet 

bekend is.  

 

In de voormalige gemeente Slochteren had de geïnterviewde van dorpshuis 2 veel contact met 

ambtenaren en bestuurders. Hij heeft dit als positief ervaren en hoopt dit in de nieuwe gemeente voort 

te kunnen zetten. Sinds kort is er een gebiedsregisseur; deze kan in de toekomst het aanspreekpunt 

zijn.  

 

Beleidsontwikkeling  

Behalve dat de gemeente kan ondersteunen door middel van subsidies, heeft zij ook een rol als het 

gaat om het ontwikkelen van beleid voor de dorpshuizen en het ondersteunen in het realiseren van dit 

beleid. De gemeente ziet leefbaarheid als een belangrijk speerpunt. Het is zaak om een visie te 
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ontwikkelen op de wijze waarop dorpshuizen daar nu en in de toekomst aan kunnen bijdragen, wat zij 

daarvoor nodig hebben en wat dit betekent voor huidige afspraken zoals het aantal activiteiten dat kan 

worden georganiseerd in een dorpshuis. Naast subsidies kan bijvoorbeeld ondersteuning bij het 

schrijven van een plan van aanpak voor het krijgen van subsidies wenselijk zijn.  

 

In het interview met dorpshuis 1 wordt aangegeven dat er momenteel niet wordt gesproken over de 

beleidsontwikkeling voor dorpshuizen. Er is geen gemeentelijke contactpersoon die meespart over de 

toekomstige invulling van het dorpshuis. Zo is voor het dorpshuis de continuïteit van het bestuur een 

aandachtspunt.  

 

Kijkend naar recente beleidsontwikkelingen met betrekking tot dorpshuizen, is de Programmabegroting 

201936 relevant. Daarin is opgenomen dat initiatieven voor grote projecten en investeringen in eigen 

accommodaties van maatschappelijke partijen, dus ook dorpshuizen in bezit van de inwoners(stichting) 

zelf, ondersteund gaan worden vanuit een co-financieringsfonds. Met een gemeentelijke bijdrage  

nemen de kansen op andere financiering sterk toe, zo staat geschreven. Jaarlijks biedt dit fonds  

€ 200.000 investeringsruimte. 

 

 

 

36
 Programmabegroting 2019 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk formuleren wij de conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek. Wij 

doen dit per aspect. Eerst komen wij tot de hoofdconclusie van het onderzoek. Vervolgens wordt in 

ingegaan op de deelconclusies waarbij wij op de voorwaarden die nodig zijn om een goede sturing op 

en verantwoording over het vastgoedbeleid mogelijk te maken. Per aspect schetsen wij de belangrijk-

ste deelconclusies waarbij wij concrete aanbevelingen formuleren. 

7.1 Hoofdconclusie 

De centrale onderzoeksvraag is of de gemeente Midden-Groningen de feitelijke situatie van de 

gemeentelijke gebouwen en accommodaties goed in beeld heeft en welke prioriteiten gesteld moeten 

worden om het nog uit te werken strategisch vastgoedbeleid verder vorm te geven. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de beheersmatige aspecten van het gemeentelijk vastgoed goed in beeld 

zijn waar het gaat om basisinformatie, zoals de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de WOZ-

waarde van die gebouwen, de boekwaarde van die gebouwen, de functie van de gebouwen en of er 

een huurcontract is. Hiermee zijn belangrijke stappen gezet om de basis op orde te krijgen. Het 

ontbreekt echter wel aan inzicht in specifieke informatie, nodig om goede sturing op de vastgoedporte-

feuille mogelijk te maken. Bijvoorbeeld waar het gaat om inzicht in de kosten en inkomsten en de 

bijdrage die met het vastgoed wordt geleverd aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Dit 

inzicht is nodig om in control te komen met betrekking tot het vastgoed.  

 

Ook ontbreekt het op dit moment aan door de raad vastgesteld beleid. Dit beleid is nodig om aan de 

ene kant de raad in positie te brengen om richtinggevende uitspraken te doen over wat de raad wil met 

het gemeentelijk vastgoed (kaderstelling) en om achteraf het college te kunnen controleren of de 

uitvoering van het beleid goed is verlopen en waar eventueel bijstelling nodig is. Aan de andere kant is 

beleid nodig zodat in de uitvoering keuzes gemaakt kunnen worden. Op dit moment kan bijvoorbeeld 

nog niet expliciet onderscheid gemaakt worden in het vastgoed dat de gemeente bezit naar deelporte-

feuilles en ontbeert het aan afwegingsfactoren om te kunnen bepalen of een gebouw in bezit moet 

blijven of verkocht kan worden. De raad is nadrukkelijk aan zet om te komen tot vastgoedbeleid. Niet 

alleen gericht op de ‘stenen’ (de gebouwen an sich), maar juist ook in combinatie met het voorzienin-

genbeleid. Wat wil je als gemeente aan voorzieningen hebben en welke gebouwen heb je daarvoor 

nodig? 

 

De gemeente Midden-Groningen is jong en er liggen veel taken op het bordje van de gemeente. Het 

belang van het gemeentelijk vastgoed, zowel beleidsmatig, financieel als maatschappelijk, is echter 

dusdanig groot dat het zaak is om nu daadwerkelijk te komen tot het formuleren van beleid en het 

daaropvolgend verder op orde krijgen van het beheer.  

7.2 Beleid voor voorzieningen en vastgoed 

De gemeente Midden-Groningen bevindt zich aan de vooravond van de ontwikkeling van het vast-

goedbeleid. In de recente begrotingen wordt deze beleidsontwikkeling aangekondigd. Op dit moment is 
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nog geen vastgoedbeleid vastgesteld door de raad. Dit is wel noodzakelijk, zeker gelet op het feit dat in 

de praktijk al bepaalde uitgangspunten doorwerken die nog niet zijn vastgesteld door de raad. Bijvoor-

beeld waar het gaat om het wel of niet in bezit houden van bepaalde panden of de wijze waarop de 

huurprijs wordt bepaald. In de uitvoering worden, noodzakelijkerwijs, keuzes gemaakt over bijvoor-

beeld huurprijzen en voorwaarden voor gebruik en beheer zonder dat de raad daarvoor richtinggeven-

de uitgangspunten heeft vastgesteld. Hierdoor kan de raad op dit moment zijn kaderstellende en 

controlerende verantwoordelijkheid niet waarmaken.  

 

Voor de beleidsontwikkeling is het van belang dat raad en college zich bewust zijn van de twee 

niveaus waarop beleid kan worden ontwikkeld: 

- beleid, gericht op het vastgoed en de instandhouding, het onderhoud en de verhuur daarvan 

- de benutting van de gebouwen ten behoeve van maatschappelijke opgaven. 
 

Het eerste niveau is gericht op de gebouwen an sich, gericht op voornamelijk ‘de stenen’. Dit wordt in 

de praktijk veelal het vastgoedbeleid genoemd. Het tweede niveau koppelt de gebouwen aan de 

maatschappelijke opgaven die de gemeente samen met inwoners wil realiseren. Vastgoed is voor de 

realisatie van deze opgaven vaak een belangrijk instrument omdat in de gemeentelijke gebouwen 

bepaalde functies gehuisvest kunnen worden zodat men spreekt van voorzieningen. Voorzieningen, 

cruciaal in het kader van sociaal-maatschappelijke doelstellingen op beleidsvelden zoals zorg, welzijn, 

sport, kunst, cultuur en onderwijs, maar ook voor de huisvesting van de eigen organisatie (denk hierbij 

aan de dienstverleningsconcepten van de gemeente).  

 

Het formuleren van een visie op de voorzieningen en het vaststellen van richtinggevende uitgangspun-

ten gebeurt in het voorzieningenbeleid. In het voorzieningenbeleid wordt bepaald welke (type) voorzie-

ningen de gemeente idealiter wenst en hoe de spreiding van de voorzieningen over de verschillende 

kernen gezien wordt. Daarbij rekening houdend met en inspelend op de demografische ontwikkelingen 

binnen de gemeente op de korte, middellange en lange termijn. 

 

Uit het voorzieningenbeleid vloeit een vraag naar gebouwen voort die vanuit het vastgoedbeleid 

ingevuld wordt. Het voorzieningenbeleid gaat, in een ideale situatie, vooraf aan het vastgoedbeleid, 

zeker waar het gaat om de beleidsportefeuille oftewel de gebouwen die gebruikt worden voor de 

realisatie van beleidsdoelstellingen. 

 

Het is daarom noodzakelijk om beide niveaus van beleid - voorzieningen en vastgoed - in onderlinge 

samenhang te ontwikkelen. In volgorde van belang moeten hierbij de volgende aspecten aan bod 

komen: 

- welke voorzieningen wil de gemeente Midden-Groningen en hoe moeten deze voorzieningen 

verspreid zijn over de verschillende kernen? Daarbij rekening houdend met en inspelend op de 

demografische ontwikkelingen binnen de gemeente op de korte, middellange en lange termijn 

- welke vraag naar vastgoed vloeit uit het voorzieningenbeleid voort? 

- op welke wijze kan deze vraag worden ingevuld? 

. door middel van gebouwen reeds in bezit of in gebruik 

. rekening houdend met dubbelgebruik en/of meervoudig gebruik (multifunctioneel) 

. welk vastgoed is aanvullend nodig (door verwerving en/of gebruikmaken van bezit van derden)? 

- welke rol37 wil je als gemeente vervullen ten opzichte van het benodigde vastgoed? 

. eigenaar 

 

37
 Voor een uitgebreidere rolindeling en beschrijving daarvan: 

https://issuu.com/bouwstenen/docs/rollen_in_het_vastgoedmanagement_-_.  

https://issuu.com/bouwstenen/docs/rollen_in_het_vastgoedmanagement_-_
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. huurder 

. geen directe rol (via ondersteuning van gebruikers, bijvoorbeeld met subsidies) 

- afhankelijk van de maatschappelijk opgave: wat wil je bereiken met het vastgoed? En monitor 

vervolgens of die doelen worden bereikt 

- welk expliciet onderscheid wil je maken in de vastgoedportefeuille? 

. de beleidsportefeuille 

. de (her)ontwikkelportefeuille (op termijn geen onderdeel meer van de vastgoedportefeuille) 

. de verkoopportefeuille (op termijn geen onderdeel meer van de vastgoedportefeuille) 

- formuleer op basis van de voorgaande keuzes een afwegingskader voor het omgaan met toekom-

stige vastgoedontwikkelingen en met het vastgoed dat op dit moment in bezit is of wordt gehuurd 

- stel, voortvloeiend uit de voorgaande keuzes, beleidsmatige uitgangspunten vast met betrekking tot 

beheer en onderhoud waarbij gedifferentieerd wordt naar de status van het specifieke vastgoed. 

 

Aanbeveling 1 

Wij bevelen de raad aan beleid voor voorzieningen en vastgoed in onderlinge samenhang vast te 

stellen met inachtneming van de bovengenoemde aspecten. 

7.3 Het belang van harmonisatie 

Op onderdelen van de vastgoedportefeuille wordt op dit moment in samenspraak met de raad ingezet 

op harmonisatie wat betreft huurprijzen, tarieven voor en afspraken over beheer en onderhoud. 

Bijvoorbeeld bij sportaccommodaties is men hier reeds mee bezig.  

 

Kijkend naar de dorpshuizen waarop in dit onderzoek is ingezoomd, is harmonisatie zeker van belang. 

Wij hebben ingezoomd op twee dorpshuizen. De vergelijking van de twee dorpshuizen laat zien dat de 

mate waarin dorpshuizen door de gemeente Midden-Groningen worden ondersteund, sterk kan 

verschillen. Dit valt vooral te verklaren door de verschillende uitgangspunten die de vorige gemeenten 

hanteerden. Er is geen door de raad vastgesteld beleid dat dit verschil legitimeert. 

 

Bij het vast te stellen beleid (aanbeveling 1) heeft de raad een fundamentele keuze te maken in het 

kader van het voorzieningen- en vastgoedbeleid voor de wijze waarop hij om wil gaan met het onder-

steunen van de gebruikers van de voorzieningen. Daarbij borgend een gelijke behandeling van 

vergelijkbare gevallen. 

 

Harmonisatie van de ondersteuning hoeft niet tot gevolg te hebben dat er maar één vorm van onder-

steuning kan zijn. Dat bijvoorbeeld een buurthuis dat nu in het bezit is van de gemeente als gevolg van 

een beleidskeuze verkocht moet worden of dat een dorpshuis aangekocht moet worden door de 

gemeente.  

Wel dient bewust te worden afgewogen welke vorm van ondersteuning in welke situatie passend is. 

Daarbij kan worden gewerkt met scenario’s. Bij de dorpshuizen kunnen dat bijvoorbeeld de volgende 

scenario’s zijn: 

- bij een dorpshuis dat in eigendom is van de inwoners (in de vorm van een stichting) zelf, vindt 

ondersteuning van het gebruik van het dorpshuis plaats, bijvoorbeeld door activiteiten of beheer te 

ondersteunen 
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- bij een dorpshuis dat in eigendom is van de gemeente en dat door inwoners (in de vorm van een 

stichting) wordt gehuurd, kan ondersteuning plaatsvinden via de huurprijs.38 

 

 

 

Aanbeveling 2 

Wij bevelen de raad aan bij het vast te stellen beleid de fundamentele keuze te maken voor het 

omgaan met het ondersteunen van gebruikers van voorzieningen. Daarbij borgend een gelijke behan-

deling van vergelijkbare gevallen. 

7.4 Beheersmatig in control komen 

Op basis van de bevindingen uit met name hoofdstuk 3 doen wij onderstaande conclusies en aanbeve-

lingen ten aanzien van beheer. 

 

De basisobjectinformatie en de waarde van de vastgoedportefeuille van de gemeente Midden-

Groningen zijn inzichtelijk. Bekend is welke gebouwen de gemeente in bezit heeft en aanhuurt alsook 

wat de actuele omvang en waarde van het vastgoed van de gemeente zijn en of er huurcontracten 

afgesloten zijn.  

 

Het ontbreekt echter wel aan inzicht in specifieke informatie, nodig om goede sturing op de vastgoed-

portefeuille mogelijk te maken. Achtereenvolgens gaan wij in op de belangrijkste aspecten: inkomsten 

en uitgaven, verzekerde waarde alsook beheer en exploitatie. 

 

Inkomsten en uitgaven 

Bij relatief veel gebouwen in het vastgoedoverzicht zijn geen inkomsten en/of uitgaven opgenomen. 

Mondeling is door de ambtelijke organisatie toegelicht dat er voor gymzalen wel huurinkomsten worden 

ontvangen (op basis van facturering per uur). Deze inkomsten worden echter bij de afdeling Sport 

geboekt en zijn niet opgenomen in het Vastgoedoverzicht. Daarnaast is door de ambtelijke organisatie 

bij een aantal gebouwen aangegeven dat de kosten van die gebouwen niet apart geadministreerd 

werden in 2017. Het is niet altijd duidelijk waar deze kosten dan wel geadministreerd werden. Ten 

slotte is aangegeven dat het financieel systeem sinds de herindeling nog niet optimaal functioneert, 

waardoor onder andere de inning van huren niet goed verloopt. 

 

Uit de vergelijking van de gemeente Midden-Groningen met vergelijkbare gemeenten blijken de 

verschillen, wat betreft het inzicht in uitgaven en inkomsten, relatief groot en opvallend te zijn. Dit geldt 

vooral voor het inzicht in de inkomsten. Bij 53% van de objecten zijn voor de gemeente Midden-

Groningen eigenaarslasten opgenomen. Bij twee vergelijkbare gemeenten is dit 62% c.q. 66%. 

Daarnaast bestaat bij de gemeente Midden-Groningen bij 32% van de vastgoedobjecten inzicht in de 

huurinkomsten. Bij twee vergelijkbare gemeenten is dit 51% c.q. 56%.  

 

Naast het feit dat de gemeente niet over een volledig en betrouwbaar overzicht beschikt waarin de 

kosten per gebouw (kapitaallasten en eigenaarslaten zoals onderhoud en verzekeringen) afgezet 

kunnen worden tegen de huurinkomsten, is bovendien niet duidelijk uit welke gemeentelijke bron(nen) 

de kosten worden gedekt, wanneer de huurinkomsten van gebruikers niet toereikend zijn. De dekking 

 

38
 Of door het in rekening brengen van een kostendekkende huurprijs, indien de Wet markt en overheid daartoe noodzaakt, waarbij 

compensatie plaatsvindt in de vorm van een subsidie. In het geval van dorpshuizen hoeft de Wet markt en overheid niet te 

noodzaken tot een kostendekkende huurprijs 
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van deze ‘verkapte subsidie’ is hierdoor niet inzichtelijk voor de raad en de raad kan hierin geen 

richtinggevende uitspraken doen. Door het ontbreken van een goed inzicht in de kosten en de inkom-

sten, kan de raad tevens moeilijk kaders stellen voor het huurprijsbeleid; die kaders wil je het liefst 

baseren op een goed feitelijk inzicht in de huidige situatie. Ook bestaat het risico dat vastgestelde 

huren niet (geheel) worden geïnd waardoor de doelmatigheid van het vastgoedbeheer beperkt.  

 

Wat betreft risico’s en risicomanagement wordt er momenteel geen (actief) risicomanagement uitge-

voerd ten aanzien van de gehele vastgoedportefeuille. Voordat er door de gemeente actief gestuurd 

kan worden op (financiële) risico’s, dient de financiële informatie in orde gebracht te worden. Het 

ontbreken van (actief) risicomanagement ten aanzien van de vastgoedportefeuille brengt met zich dat 

raad en college beperkt geïnformeerd kunnen worden over mogelijke risico’s, bijvoorbeeld in het kader 

van de P&C-cyclus, en dat er beperkt gestuurd kan worden op deze risico’s met het systematisch 

treffen van beheersmaatregelen. De raad kan hierdoor in de toekomst mogelijk ‘verrast’ worden als 

risico’s zich daadwerkelijk voordoen. 

 

Aanbeveling 3 

Wij bevelen de raad aan om het college op te dragen om de vastgoedinformatie volledig te maken wat 

betreft het inzicht in kosten en inkomsten, en deze vastgoedinformatie en -kennis te concentreren op 

één plek in de organisatie, bij voorkeur gecentraliseerd. Vanuit die plek moeten sturing en actief 

risicomanagement op de vastgoedportefeuille worden uitgevoerd.  

 

 

Verzekerde waarde 

De verzekerde waarde per gebouw is inzichtelijk en wordt bijgehouden. Wat daarbij wel opvalt, is dat 

de totale verzekerde waarde van de vastgoedportefeuille (volle eigendom) € 155.678.000 bedraagt ten 

opzichte van een totale WOZ-waarde van de vastgoedportefeuille van € 65.462.000. De verzekerde 

waarde is daarmee 237% van de WOZ-waarde.  

 

Objecten die opvallen zijn bijvoorbeeld de brandweerkazerne in Harkstede (Dorpshuisweg 30a) met 

een WOZ-waarde van € 130.000 en een verzekerde waarde van € 7.549.600. En wijkcentrum De Kern 

in Hoogezand (Rembrandtlaan 72a) met een WOZ-waarde van € 237.000 en een verzekerde waarde 

van € 3.291.400. 

 

Dit zijn zeer grote verschillen. Op dit moment kan de ambtelijke organisatie hiervoor geen verklaring 

geven. Een dergelijk groot verschil tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde kan leiden tot een grote 

mate van oververzekering en te grote uitgaven aan verzekeringskosten. Een goed inzicht in de 

verzekerde waarde van het vastgoed en daar zo nodig op bijsturen, is nodig voor een doelmatige 

uitvoering van het vastgoedbeleid. 

 

Aanbeveling 4 

Achterhaal de oorzaken van het grote verschil tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde en stuur zo 

nodig bij op de verzekerde waarde. 
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Beheer en exploitatie 

Op basis van het vastgoedoverzicht kan geconcludeerd worden dat het onderhoud van de vastgoedob-

jecten wordt geprogrammeerd. Inzichtelijk is welke vastgoedobjecten worden meegenomen in een 

MJOP. Het onderhoud is echter niet gekoppeld aan de ‘status’ van de vastgoedobjecten. Onder ‘status’ 

verstaan wij wat de gemeente met het desbetreffende gebouw wil: behouden of verkopen.  

 

De status kan echter invloed hebben op bijvoorbeeld het MJOP. Indien wordt besloten dat een gebouw 

wordt afgestoten, kan overwogen worden om minder of geen onderhoud meer uit te voeren. De raad 

was betrokken bij het MJOP in het kader van de Voorjaarsnota 2018. Het ontbreken van een expliciete 

koppeling met de status per vastgoedobject beperkt echter de mate waarin de raad richting kan geven 

(kaderstelling) aan de uitvoeringspraktijk en deze kan controleren. Het ontbreken van deze koppeling 

kan er ook toe leiden dat het onderhoud minder doelmatig plaatsvindt, omdat het onderhoud voor 

sommige gebouwen op een lager niveau kan plaatsvinden.   

 

Voor interne afdelingen, bijvoorbeeld het gemeentehuis en het wijkgebouw IBOR, hanteert de gemeen-

te geen huurcontracten. Bij deze aanpak voor eigen huisvesting bestaat het risico dat (financiële) 

afspraken niet expliciet genoeg worden gemaakt en geborgd. Bij wisselingen in de organisatie bestaat 

ook het risico dat niet goed achterhaald kan worden welke afspraken er precies zijn gemaakt. 

 

De mate van leegstand/bezetting wordt niet vastgelegd c.q. systematisch en gestructureerd bijgehou-

den. Op basis van ambtelijke kennis over en ervaring met de objecten is dit ‘in de hoofden’ van 

ambtenaren wel bekend. Er worden verder niet actief maatregelen genomen om de bezetting organisa-

tiebreed systematisch te monitoren en zo nodig te optimaliseren; dit gebeurt meer reactief vanuit de 

vraag naar ruimte. Het ontbreken van een gestructureerde en systematische sturing (organisatiebreed) 

op de bezetting van de accommodaties brengt het risico met zich dat beschikbaar vastgoed subopti-

maal wordt benut en/of dat kansen voor facilitering van maatschappelijke initiatieven, suboptimaal 

plaatsvinden. Ook is het inzichtelijk hebben van het feitelijk gebruik van de gebouwen nodig om de 

daadwerkelijke bijdrage van het vastgoed aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven aan te 

kunnen tonen en daarmee relevante informatie voor de ontwikkeling van voorzieningen- en vastgoed-

beleid. 

 

Aanbeveling 5 

Wij bevelen de raad aan om 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 (het feitelijk gebruik) van het vastgoed systematisch en ge-

structureerd bij te houden.  

7.5 Sturing en verantwoording organiseren 

Doordat er nog geen beleid is vastgesteld, ontbreekt het op dit moment aan kaderstelling en controle 

door de raad. De raad vraagt casuïstiek en binnen beleidsdomeinen informatie en ontvangt deze 

informatie. Met het vast te stellen beleid (aanbevelingen 1 en 2) wordt de kaderstellende rol van de 

raad ingevuld.  

 

Om de controlerende rol adequaat in te kunnen vullen, dient de raad zicht te krijgen op de doeltref-

fendheid en de doelmatigheid van de uitvoering van het vastgoedbeleid. De P&C-cyclus leent zich bij 

uitstek voor het geven van de informatie die de raad dit noodzakelijke inzicht verschaft.  
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Op hoofdlijnen moet de raad in ieder geval worden geïnformeerd over: 

- de bijdrage van het vastgoed aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven 

- de kosten en opbrengsten, gerelateerd aan het vastgoed 

- aan- of verkoop en aan- of verhuur van vastgoed 

- grote investeringen (vervanging of nieuwbouw) 

- de voortgang van het onderhoudsprogramma. 

 

Sinds kort kent het college een portefeuillehouder Vastgoed. De portefeuille Vastgoed is een coördine-

rende portefeuille waaronder alle portefeuilleoverstijgende vastgoedvraagstukken vallen. Gaat het over 

specifieke objecten binnen bijvoorbeeld de velden leefbaarheid, sport, onderwijs of gemeentelijke 

huisvesting, dan is de desbetreffende beleidsportefeuillehouder aanspreekpunt. De coördinerend 

portefeuillehouder zorgt ervoor dat de andere portefeuillehouders op de hoogte zijn van en betrokken 

worden bij objectoverstijgende vastgoedvraagstukken. 

 

Met de portefeuillehouder Vastgoed is een belangrijke stap gezet in een eenduidige aansturing van de 

vastgoedportefeuille. Hoe de portefeuillehouder Vastgoed zich precies verhoudt tot de beleidsporte-

feuillehouders is nog niet uitgekristalliseerd, maar wel belangrijk voor een goede uitvoering van het 

vastgoedbeleid.  

 

De gemeente heeft een tweeledige rol met betrekking tot het vastgoed: 

- de rol van gebruiker (huisvestingsvrager): het gebruik van het vastgoed ten behoeve van beleidsma-

tige doelstellingen 

- de rol van eigenaar (huisvestingsaanbieder): het eigendom van het vastgoed waaruit onder andere 

de verantwoordelijkheid voortvloeit voor het verhuren en het onderhoud van het vastgoed.  

 

In de nadere specificatie van de portefeuille Vastgoed in relatie tot de beleidsportefeuilles kan worden 

aangesloten op deze twee rollen. Naast portefeuilleoverstijgende vastgoedvraagstukken, zoals het 

formuleren van het voorstel voor het vastgoedbeleid, kan de portefeuillehouder Vastgoed de rol van 

eigenaar op zich nemen met de bijhorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit ligt voor de 

hand, aangezien de beleidsportefeuillehouders verantwoordelijk zijn voor de doelrealisatie door middel 

van het gebruik van het vastgoed. Hiermee ontstaat een zo optimaal mogelijk onderscheid tussen 

eigenaarsrol en gebruikersrol, tussen huisvestingsaanbieder en huisvestingsvrager. 

 

Het college is ook verantwoordelijk voor een goede ambtelijke organisatie van alle betrokken rollen en 

verantwoordelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat het vastgoedbeheer an sich goed is gepositioneerd 

binnen de organisatie. De verdeling van andere rollen en verantwoordelijkheden omtrent vastgoed zijn 

echter nog niet altijd helder belegd binnen de organisatie, vooral waar het gaat om de samenwerking 

tussen beleid en beheer. Ook laat het beperkte inzicht in de eigenaarslasten en de huurinkomsten per 

object zien dat de koppeling tussen Gebouwenbeheer en Financiën nog niet optimaal functioneert.  

 

Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor portefeuillemanagement; deze functie is nog onvoldoende 

ingevuld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de tactische vertaling van het vastgoedbeleid in uitvoering (ook 

gekoppeld aan deelportefeuilles en specifieke gebouwen), analyses op hoe de (deel)portefeuilles 

presteren (wat zijn de kosten en wat levert het op, hoe is de bezetting etc.) en het risicomanagement. 

Portefeuillemanagement vervult hierdoor een schakelrol tussen beleid en beheer en borgt integraliteit 

en samenwerking. Daarmee is portefeuillemanagement een cruciale taak om daadwerkelijk te kunnen 

sturen op de vastgoedportefeuille.  
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Portefeuillemanagement heeft ook een belangrijke taak in advisering: proactief adviseren over het 

presteren van de vastgoedportefeuille en zodanig voorstellen doen voor optimalisatie (aankoop, 

renovatie, afstoot, onderhoud, verhogen bezetting, verduurzaming etc.), zonder dat er een concrete 

huisvestingsvraag ligt. 

 

Aanbeveling 6 

Wij bevelen de raad aan in de P&C-documenten de informatie op te laten nemen die nodig is om de 

doeltreffendheid en de doelmatigheid van de uitvoering van het vastgoedbeleid te controleren. Bijvoor-

beeld door de koppeling te maken met het voorzieningenbeleid en de mate waarin de doelen worden 

gerealiseerd en/of door inzicht te geven in de mate van kostendekkendheid van de exploitatie van de 

vastgoedportefeuille. Inzicht in de afwegingen gemaakt ten aanzien van het wel of niet verkopen van 

gebouwen is ook van belang. 

 

Aanbeveling 7 

Wij bevelen de raad aan om het college te vragen om de portefeuille Vastgoed nader te specificeren. 

Dit kan door de portefeuillehouder Vastgoed de rol van eigenaar (huisvestingsaanbieder) te laten 

vervullen met de bijhorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De beleidsportefeuillehouders 

vervullen de rol van gebruiker (huisvestingsvrager) en zijn verantwoordelijk voor de doelrealisatie door 

middel van het gebruik van het vastgoed. 

 

Aanbeveling 8 

Wij bevelen de raad aan om het college te vragen de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de 

organisatie duidelijker te beleggen. Het realiseren van portefeuillemanagement zorgt ervoor dat 

daadwerkelijk kan worden gestuurd op de vastgoedportefeuille. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bestuurlijke reactie college van burgemeester en wethouders           
 

De bestuurlijke reactie is als bijlage bijgevoegd. 

 
 
 
9. Nawoord Rekenkamercommissie 
 
Met dit onderzoek wordt het eerste rekenkameronderzoek voor de gemeente Midden-Groningen 

afgerond. De rekenkamercommissie heeft zowel bij de keuze van het onderzoeksonderwerp als bij de 

formulering van de conclusies en aanbevelingen getracht rekening te houden met de grote ontwikkel- 

en transitie opgave die de gemeente Midden-Groningen heeft. Wij hopen met dit onderzoek een 

bijdrage te leveren aan deze complexe opgave. Ons onderzoek werd mogelijk gemaakt door de 

deskundigheid van onderzoeksbureau Twynstra Gudde en de goede samenwerking met het college, 

ambtelijk apparaat en de griffie, waarvoor wij graag onze dank uitspreken.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

 



 

 

 

 

Bijlage 1 

 

 

 

Vastgoedoverzicht 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 

 

 

 

 

Bestuurlijke reactie college van burgemeester en wethouders 
 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 2 

 

 

 

Normenkader 

Deelvraag Normen
(*)

 

1. Beheer De gemeente heeft een overzicht van het vastgoed dat de gemeente in haar bezit heeft. 

 Dat overzicht biedt inzicht in: 

- WOZ-waarde, boekwaarde en verzekerde waarde, verklaring verschillen 

- de bezetting van de diverse accommodaties 

- de verhuurcondities 

- de feitelijke en benodigde onderhoudssituatie 

- maatregelen om de bezetting goed te organiseren 

- afspraken met beheerders ten aanzien van onderhoud en exploitatie 

- mogelijke risico’s 

2. Beleidsmatig De raad heeft een meerjarenvisie geformuleerd voor het gemeentelijk vastgoed waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen de beleidsportefeuille, de (her)ontwikkelportefeuille 

en de verkoopportefeuille. 

 Er wordt gebruikgemaakt van een beslismodel of vergelijkbaar afwegingskader om te 

bepalen welk vastgoed de gemeente in bezit heeft, wil verkrijgen en wil houden, gekop-

peld aan de functie van het vastgoed (vastgoedpositionering). 

 De gemeente heeft inzichtelijk in welke mate het maatschappelijk vastgoed bijdraagt aan 

het realiseren van maatschappelijke doelen. 

 Als uitgangspunt wordt kostendekkende huur gehanteerd waarbij uit het beheer van en 

sturing op de vastgoedportefeuille blijkt dat dit uitgangspunt wordt vertaald in kostendek-

kende huren. 

 Door middel van een benchmark maakt de gemeente inzichtelijk hoe de totale kosten per 

categorie (dorpshuizen, welzijnsaccommodaties en sportaccommodaties) en de mate 

van kostendekkendheid voor specifiek de sportaccommodaties zich verhouden tot 

dezelfde parameters bij vergelijkbare gemeenten. 

3. Verantwoording De doelen met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed zijn in voldoende mate concreet 

en duidelijk geformuleerd. 

 Het college stuurt proactief op de realisatie van deze doelen en legt hierover verantwoor-

ding af in de P&C-cyclus of in afzonderlijke rapportages. 

 De raad vraagt en krijgt informatie, benodigd voor het uitvoeren van zijn kaderstellende en 

controlerende rol. 

 De raad controleert de uitvoering door het college proactief en stuurt zo nodig bij op de 

doelen of de uitvoering. 

 
(*)

 Exclusief onderwijshuisvesting en de versterkingsopgave. 

 



 

 

 

 

Bijlage 3 

 

 

 

Documenten 

Titel document  Status  

Eindrapport voorzieningenonderzoek ‘gebruikspatronen in beeld’,  

gemeente Slochteren  

Deelrapportage I, september 2014 

Integraal accommodatiebeleid en accommodatieplan, gemeente  

Menterwolde 2014 

Juni 2014 

Inventarisatie Sportaccommodaties HSSM versie 1.1.  Extern rapport ATC-select 

Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen,  

‘Samen kom je verder’ 

Vastgesteld door drie colleges op  

23 februari 2016 

MJOB 2019 25 jaar kort cyclisch onderhoud  Moment van vaststelling niet bekend. 

MJOB 2019 25 jaar lang cyclisch onderhoud,  

inclusief uitgesteld onderhoud 2019 

Moment van vaststelling niet bekend 

MJOB 25 jaar uitgesteld lang cyclisch onderhoud  Moment van vaststelling niet bekend. 

Notitie Onderhoud gemeentelijk vastgoed,  

gemeente Midden-Groningen juli 2018 

Vastgesteld 

Programmabegroting 2018 Vastgesteld 

Programmanbegroting 2019 Vastgesteld 

Raadsbrief stand van zaken sportbeleid definitief  Verzonden op 18 april 2018 

Tarievennota binnensport 09-07-2018 Concept, niet vastgesteld 

Tarieven buitensport 09-07-2018 Concept, niet vastgesteld 

Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM 

Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid 

Bijlage B. Strategische kaders  

Concept, niet vastgesteld 

Voorjaarsnota 2018 gemeente Midden-Groningen  Vastgesteld  

 



 

 

 

 

Bijlage 4 

 

 

 

Interviews 

De onderstaande personen zijn geïnterviewd in het kader van dit onderzoek.  

 

Naam  Functie  

A. Woortman Portefeuillehouder Leefbaarheid, Wonen, Dorpshuizen, Gaswinning en Erfgoed  

E. Drenth Portefeuillehouder Financiën, Cultuur, Sport(accommodaties), Onderwijs(accommodaties)  

en Vastgoed 

P. Koopmans Directeur Gebouwenbeheer 

C. van Atten Beleidsadviseur Leefbaarheid en Maatschappelijk Vastgoed  

N. de Vries Beleidsadviseur Vastgoedmanagement  

M. Drogt Beleidsadviseur Beheer en Onderhoud 

J. Blaauw Beleidsmedewerker Sport en Subsidies  

R. Westers Medewerker team Sport 

K. Bosman Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijsbeleid 

A. Tamminga Beleidsmedeweker Voorschoolse Educatie, Peuteropvang en Aanpak Laaggeletterdheid 

H. Kammenga Beleidsmedewerker Cultuur 

 
Bestuurders dorpshuizen  
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Samenvatting voormalige beleidsdocumenten 

Strategisch accommodatiebeleid Menterwolde 2014  

In 2014 ontwikkelde de gemeente Menterwolde een strategisch accommodatiebeleid. In dit beleid 

wordt het maatschappelijk belang van vastgoed onderstreept. Accommodaties worden daarnaast 

gezien als een randvoorwaarde voor de uitvoering of uitkomst van wettelijke taken. Op grond van 

diverse wet- en regelgeving is de gemeente verantwoordelijk voor het voorzien in accommodaties 

(onderwijshuisvesting, loketten, ontmoetingsplekken etc.).  

 

Naast het beleidsmatige belang van accommodatiebeleid worden er belangen beschreven die betrek-

king hebben op efficiëntie en effectiviteit. Door een betere en integrale afstemming van vraag en 

aanbod en het maken van slimme combinaties, kan er meer efficiëntie en effectiviteit gerealiseerd 

worden in de accommodaties. Bijvoorbeeld door accommodaties multifunctioneel en flexibel te maken, 

waardoor accommodaties levensloopbestendig zijn en aan de veranderende behoeften kunnen 

voldoen. Uitgangspunt in het accommodatiebeleid is dat er gezocht wordt naar duurzame oplossingen. 

Dit betekent dat niet alleen gestreefd wordt naar nieuwe multifunctionele accommodaties, maar ook 

naar het zoveel mogelijk benutten van de bestaande accommodaties. Leegstand moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen.39 

 

In het integraal accommodatiebeleid van Menterwolde wordt een aantal kaderstellende uitspraken 

gedaan. Ten eerste is het uitgangspunt dat er geen solitaire voorzieningen meer worden gerealiseerd, 

tenzij dit vanuit beleidsmatige overwegingen noodzakelijk is. (Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn voor 

bijzondere doelgroepen.) De hoofdlijn van beleid is gecombineerde voorzieningen wanneer de kansen 

zich hiertoe voordoen. Leegstand in accommodaties moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een 

ander uitgangspunt is dat in elke kern een integraal kindcentrum (IKC) wordt gerealiseerd. Daarnaast 

is het de ambitie om in elke kern een ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren en uitdagende 

binnen- en buitenspeelruimte voor kinderen te creëren. Ook is een uitgangspunt dat er in de ontwikke-

ling van nieuwe voorzieningen sprake dient te zijn van gezamenlijke financiering. Bij aanpassing en/of 

vervangende nieuwbouw dient sprake te zijn van een sluitende exploitatie.  

Daarnaast wordt het uitgangspunt genoemd dat de gemeente in het accommodatiebeleid een gemeen-

telijke regierol aanneemt, maar veel zaken in samenspraak en overleg met het maatschappelijk veld en 

haar burgers ontwikkelt. Dit betekent dat er, vanuit de visie zoals vastgelegd in het accommodatiebe-

leid, ontwikkelingen worden geïnitieerd of ondersteund, al dan niet financieel. Een ander uitgangspunt 

is dat elke kern in de gemeente Menterwolde een dorpshuis heeft. De dorpshuizen zijn eigendom van 

een stichting of van de gemeente. De dorpshuizen krijgen een exploitatiesubsidie of een bijdrage in het 

onderhoud. Ten slotte wordt uitgesproken dat er een overschot aan sportvelden en banen is in iedere 

kern binnen de gemeente Menterwolde. In het coalitieakkoord heeft de gemeente zich uitgesproken 

voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor de banen en opstallen voor de eerstkomende jaren. Wat 

betreft gymzalen en sporthallen wordt geadviseerd de accommodaties te handhaven.40 

 
  

 

39
 Strategisch accommodatiebeleid Menterwolde 2014 

40
 Strategisch accommodatiebeleid Menterwolde 2014 
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Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM 2016 (concept) 

Er is geen vastgoedbeleid bekend van de voormalige gemeenten Slochteren en Hoogezand-

Sappemeer. Wel is in 2016 een Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM41 in 

concept opgesteld. Dit document is opgesteld in het kader van en ter voorbereiding op de gemeentelij-

ke herindeling alsook de bezuinigingen die in die periode speelden. Door deze ontwikkelingen werd de 

wens voor duidelijke kaders vergroot. Het doel van het uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer 

van de gemeente HSSM luidt als volgt. 

Voor nu en in de toekomst de kaders vastleggen om de kwaliteit te borgen van de gemeentelijke 

accommodaties. Met als randvoorwaarde dat er zo efficiënt mogelijk met tijd en budgetten omgegaan 

wordt, bij een goede klanttevredenheid, in een steeds aan verandering onderhevig zijnde maatschap-

pij. 

 

In het beleid wordt ingegaan op diverse kaders. Hierna schetsen wij de belangrijkste daarvan, in het 

kader van dit onderzoek. Daarbij moet worden vermeld dat de kaders en de voorgenomen plannen 

(nog) niet allemaal zijn doorgevoerd in de nieuwe organisatie Midden-Groningen. Het uitvoerings- en 

huurbeleid is namelijk nog niet formeel vastgesteld. Wel werkt het beleid al deels door in de uitvoering 

doordat, zo wordt in interviews aangegeven, het conceptbeleid als uitgangspunt voor ambtelijk hande-

len wordt genomen. 

 

Huurcontracten - Om voor de toekomst een structuur te bieden die duidelijk en transparant is voor 

zowel de gebouwenbeheerder alsook voor de klant (de huurder), is gewerkt aan een huurbeleid en een 

huurprijsbeleid, uitgewerkt in één document.42 Dit beleid is niet vastgesteld. Op dit huurbeleid en het 

huurprijsbeleid wordt nader ingegaan in paragraaf 3.4.  

 

Onderhoud & kwaliteitsnormen - Het team Gebouwenbeheer heeft toegewerkt naar het  definiëren van 

de kwaliteit volgens de door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde NEN 2767-norm. Alle gebouwen zijn 

conform de NEN 2767-1 (2011) geïnspecteerd en vervolgens in het gebouwenbeheerprogramma 

verwerkt. Dit betekent dat de kwaliteit van de gebouwen op transparante en eenduidige wijze is 

opgenomen en beoordeeld. Het is, uitgezonderd de wettelijk verplichte taken voor de gebouwenbe-

heerder, een uitdaging op welke wijze het onderhoud uitgevoerd kan worden voor zo weinig mogelijk 

geld en zo optimaal mogelijke kwaliteit. Om die reden zijn er binnen de team Gebouwenbeheer 

medewerkers opgeleid om contractbeheer en de toezichthoudende taken uit te kunnen voeren en 

steeds minder zelf uitvoerend te zijn. 

 

Meldingenbeheer - Het meldingenbeheer wordt voor de gemeente HSSM inmiddels op een eenduidige 

wijze uitgevoerd.43 Alle spoedeisende storingsmeldingen moeten worden afgehandeld door een 

centrale servicedesk. Storingen, meldingen en overige vragen worden digitaal afgehandeld via een 

webformulier in TopDesk en vragen van externe gebruikers/huurders worden afgehandeld via een vast 

e-mailadres in TopDesk. De meldingen worden rechtstreeks afgehandeld door de betreffende collega 

waardoor de lijnen kort zijn. Een aantal soorten werkzaamheden gaat rechtstreeks naar het bedrijf 

waar afspraken mee zijn gemaakt over de klachten en meldingen.  

 

  

 

41
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM  

42
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM, Bijlage A. Huurbeleid en huurprijsbeleid  

43
 Concept Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM  
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Grip op inkomsten en uitgaven - De inkomsten en de uitgaven van de gemeentelijke gebouwen moeten 

inzichtelijk zijn. De exploitatie bevat in een aantal gevallen echter een vervuiling, zo wordt aangegeven 

in het beleidsdocument, omdat de subsidie is opgenomen in de huuropbrengst. Er wordt dan bijvoor-

beeld € 1 huur gevraagd en geïnd; daardoor is de exploitatie niet dekkend. Het is het meest zuiver om 

de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen. Wat uitgegeven wordt, zal ook aan inkomsten 

binnen moeten komen. Dit komt overeen met de uitbreiding van de Mededingingswet en met de Wet 

markt en overheid; deze is sinds 1 juli 2014 van kracht.  

 

Onderhoud en budgetten - Het beheer van gebouwen is een dynamisch proces. Het gebouwenbestand 

verandert continu door onder andere nieuwbouw, strategische aankopen, de verkoop of sloop van 

gebouwen. In het beleid wordt het advies gegeven om gebouwen te blijven onderhouden op het 

huidige kwaliteitsniveau en nieuwbouw te onderhouden op niveau 2. Er wordt geadviseerd om nieuw 

aan te kopen gebouwen op te waarderen naar niveau 2, tenzij bij aankoop anders wordt besloten.44   

 

Sturen op vastgoed - Gemeentelijke gebouwen zijn geen doel op zich; ze zijn een middel om de 

maatschappelijke doelen te realiseren. Hieronder ligt de maatschappelijke vraag naar de wijze waarop 

de gemeente gebouwen en ruimten wilinzetten voor maatschappelijke doelstellingen. Er is geen motief 

waarom de gemeente zelf vastgoed in eigendom moet hebben om aan alle wettelijke taken te kunnen 

voldoen. In het beleidsdocument staat dat het vanuit financieel oogpunt raadzaam is om gebouwen in 

eigendom te hebben, ten minste voor die taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, gezien het 

in eigendom hebben van vastgoed in de regel goedkoper is dan huren.  

 

Als er een goede contractmanager blijft bij de gemeente, kan het gebouwenbeheer uitbesteed worden. 

Echter, doordat de gemeente het beheer integraal uitvoert - rekening houdend met alle facetten die 

relevant zijn voor de uitvoering van wettelijke taken en gemeentelijk beleid, zo staat geschreven - kan 

de gemeente het vastgoed efficiënter beheren. Aangegeven wordt dat dit voordelen heeft voor de 

financiën en de klanttevredenheid. Doordat het beheer in eigen beheer wordt uitgevoerd kan er, indien 

gewenst, door de politiek ook makkelijker gestuurd worden op dat beheer. 

 

Strategische kaders – Bij het Uitvoerings- en huurbeleid gebouwenbeheer gemeente HSSM 2016 is de 

bijlage “Strategische kaders” gevoegd. Dit stuk is geschreven vanuit het perspectief van de gemeente 

Midden-Groningen (zie hierna).  

Strategische kaders 

Het document Strategische kaders uit 201645 wordt ingegaan op het grondbeleid van de gemeenten in 

relatie tot vastgoed. Daarover wordt gezegd dat het zelf kopen van gronden, woningen of huizen voor 

beoogde ontwikkelingen kan worden ingezet als instrument voor het voorkomen of tegengaan van 

ongewenste ontwikkelingen en het saneren van milieuhinderlijke bedrijven.’ Dit is een van de ingezette 

instrumenten om beleidsdoelstellingen te behalen. Net als het uitvoerings- en huurbeleid is het docu-

ment Strategische kaders (nog) niet vastgesteld. 
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Ten aanzien van het vastgoedbeleid en het team Gebouwenbeheer worden in het document de 

volgende twee doelen benoemd:  

1. de eisen worden steeds hoger. Het gaat steeds meer om multifunctionele concepten die met de 

behoeften van de wijk meebewegen. Verandering van de eisen aan maatschappelijk vastgoed 

dwingt het team Gebouwenbeheer om anders te kijken naar haar vastgoedportefeuille. De behoef-

ten vanuit de wijk of van de individuele beleidsafdelingen, bepalen de vastgoedportefeuille 

2. maatschappelijk vastgoed speelt een steeds belangrijkere rol voor leefbaarheid en waardeontwik-

keling van woningen. De gemeente ontwikkelt samen met de corporaties een gezamenlijke koers 

voor maatschappelijk vastgoed. Het team Gebouwenbeheer kan hierin een toegevoegde waarde 

hebben. De beleidsafdelingen binnen de gemeenten bepalen de vraag en de randvoorwaarden 

voor wat betreft voorzieningen. Gebouwenbeheer zoekt hierbij naar passende huisvesting, indien 

mogelijk binnen de eigen gemeentelijke portefeuille. Als dit niet mogelijk blijkt, kijkt Gebouwenbe-

heer naar de mogelijkheden in de markt. Daarnaast wordt ingegaan op de definities van strate-

gisch vastgoed, de definitie beleidsmatig gemeentelijk vastgoed en de definitie portefeuillemana-

gement. 

 

Ten slotte worden in de bijlage Strategische kaders de missie, visie en doelstellingen van de afdeling 

geschetst.  

 

Missie - Het creëren van een duurzame en dynamische vastgoedportefeuille welke past bij de vraag 

vanuit de samenleving. Uitgangspunten hierbij zijn dienstverlening, transparantie en een kostprijsdek-

kende huur. De gebouwen en de activiteiten die gehouden worden in deze gebouwen, moeten ten 

dienste staan van de burger en zorgen voor verbinding binnen de samenleving. 

 

Belangrijke pijlers om de missie uit te voeren: 

- leveren van meerwaarde door de optimale inzet van vastgoed voor het te voeren beleid van de 

gemeente Midden-Groningen 

- eenieder kent zijn of haar rol en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en uitvoeringstermijnen 

- vastgoedmanagement vanuit strategisch oogpunt, gericht op langetermijndoelstellingen 

- méér erkende rol voor het team Gebouwenbeheer met als uitgangspunt het realiseren van beleids-

doelstellingen, met inachtneming van de financiële (on) mogelijkheden binnen de gemeenten 

- de randvoorwaardelijkheid van een gezond financieel beleid. 

 

Visie - Gevraagd en ongevraagd adviseren, ondersteunen en ingrijpen bij vastgoedgerelateerde 

vraagstukken met als uitgangspunt de optimale inzet van vastgoed voor maatschappelijke doeleinden. 

Voor de daadwerkelijke vastgoedbeslissingen heeft het team Gebouwenbeheer een bepalende rol. 

 

Doelstellingen voor de afdeling - De samenwerking op het gebied van gebouwenbeheer heeft ten doel 

de kwetsbaarheden te verminderen, een kwaliteitsslag te kunnen maken en efficiënter met tijd en 

budgetten om te kunnen gaan. Het uitgangspunt is om snel en resultaatgericht te werk te gaan om 

hiermee verzanding en verlies van draagvlak te voorkomen. Daar staat tegenover dat het aspect 

zorgvuldigheid niet uit het oog moet worden verloren, in verband met de betrokken belangen46. 
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Inventarisatie sportaccommodaties HSSM 2017  

In juni 2017 heeft een kwantitatieve inventarisatie plaatsgevonden naar de sportaccommodaties in de 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.47 Daaruit blijkt dat er in zijn alge-

meenheid geen eenduidigheid bestaat qua beleid en uitvoering van de sportaccommodaties. Qua aard, 

omvang en kwaliteit is eveneens diversiteit geconstateerd. De inventarisatie kan als input dienen voor 

een nieuwe visie op sport- en beweeginterventies en accommodatiebeleid en de mate waarin de 

gemeente dit beleid wil faciliteren.  
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