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Onderwerp: Bestuurlijke reactie op het onderzoek van de Rekenkamercommissie 

 

 

Geachte leden van de Rekenkamercommissie, 

 

 

Op 31 november 2018 heeft u het onderzoek naar de feitelijke situatie van de gemeentelijk 

gebouwen en accommodaties afgerond en het eindrapport aan ons verzonden om te worden 

voorzien van een reactie. Met deze brief geven wij onze bestuurlijke reactie op het onderzoek. 

 

De brief bestaat uit drietal onderdelen, in het eerste onderdeel staan wij kort stil bij het proces 

wat heeft geresulteerd in het rapport, in het tweede onderdeel wordt puntsgewijs een respons 

gegeven op de aanbevelingen uit het rapport. In het derde onderdeel schetsen wij de aanpak voor 

beleidsvorming zoals wij die beogen. 

 

Het proces 

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er gesprekken gevoerd met u over het eerste onderzoek van de 

nieuwe Rekenkamercommissie voor de gemeente Midden-Groningen. Er is uiteindelijk gekozen voor 

een onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van het onderwijsvastgoed. Na 

een eerste inhoudelijke oriëntatie van uw zijde heeft overleg plaatsgevonden over de 

onderzoeksopzet. De gesprekken in deze fase hebben wij als plezierig ervaren. 

In het tweede en derde kwartaal van 2018 heeft u na een aanbesteding het onderzoek laten 

uitvoeren door Twynstra Gudde. Hierbij zijn stukken en overzichten aangeleverd en ambtelijke en 

bestuurlijke interviews gehouden. Deze fase is afgerond met het concept onderzoeksrapport waarin 

op dat moment nog de conclusies en aanbevelingen ontbraken. Hierop is ambtelijk gereageerd met 

het doel feitelijke onjuistheden uit het rapport te halen. 

In deze fase is de samenwerking met Twynstra Gudde als prettig en professioneel ervaren. 
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In de laatste weken van het jaar is het definitieve rapport aan het college toegezonden met het 

verzoek om binnen drie weken tot een reactie te komen op het onderzoek. Aan het verzoek op 

deze korte termijn kon niet voldaan worden i.v.m. de noodzakelijke zorgvuldigheid en de drukke 

periode aan het einde van het jaar. Uiteindelijk is met uw voorzitter afgesproken de reactie in 

januari naar u toe te zenden. Het college heeft in deze fase een tijdig overleg over de planning van 

deze bestuurlijke reactie en de raadsbehandeling gemist en benoemt dat graag als verbeterpunt 

voor een volgende keer. 
 

Puntsgewijze reactie 

In de onderstaande paragraaf treft u een puntsgewijze beantwoording van de aanbevelingen uit het 

onderzoek. 

 

Aanbeveling 1 

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

stellen met inachtneming van de bovengenoemde aspecten1. 

 

Het college wil in deze collegeperiode stapsgewijs komen tot beleid voor voorzieningen en 

vastgoed. Daarbij is van groot belang dat de basis op orde is. In het eerste jaar van de 

collegeperiode (2018) is vooral hierin geïnvesteerd. We zijn gestart met het goed in beeld brengen 

van de bestaande situatie: de eerste B van beeldvorming in de BOB -cyclus. 

We hebben daarbij vooral ingezet op het eerste niveau dat in het advies beschreven wordt: inzicht 

in de stenen.  

We hebben in kaart gebracht welk maatschappelijk vastgoed er in de gemeente is en in beeld 

gebracht welk vastgoed (alle typen vastgoed) we in eigendom hebben. Om dit ook op de langere 

termijn goed te kunnen bijhouden maken we sinds kort gebruik van speciale software voor 

vastgoedbeheer. 

We hebben in beeld gebracht welk onderhoud de komende jaren aan ons vastgoed moet worden 

uitgevoerd. De gebouwen en installaties zijn onderworpen aan een nulmeting om te bepalen op 

welk onderhoudsniveau ze zitten. Vervolgens is per gebouw het meerjarig onderhoudsperspectief 

bepaald. Hierdoor hebben we instrument in handen om afwegingen te maken en (bij) te sturen.  

Ook werken we aan duidelijk huurbeleid op basis van eerder geformuleerd concept beleid. 

 

De volgende stap in de BOB cyclus is de oordeelsvorming: op basis van het geformuleerde beeld een 

goede analyse uitvoeren. De uitkomst hiervan is een heldere fasering: welke aspecten pakken we 

als eerste op en welke later. Deze fasering is van groot belang om ook daadwerkelijk concrete 

resultaten te kunnen boeken. Er is beperkte ambtelijke capaciteit die zorgvuldig ingezet moet 

worden. Hier ligt een nauwe relatie met de tweede aanbeveling in het rapport van de 

Rekenkamercommissie: de harmonisatie van beleid. Dit een sectoraal spoor: per type 

maatschappelijke voorziening wordt gewerkt aan beleid. 
  

                                                 
1 Onderzoek gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid – Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 29 

november 2018. 
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We nemen de aanbeveling over om te komen tot samenhangend beleid over. We gaan door met 

harmonisatie en opstellen van sectoraal beleid. De route om te komen tot integraal beleid zien we 

vooral in een geografische gefaseerde aanpak waarbij we op dorps- of wijkniveau de toekomst van 

voorzieningen koppelen aan lokale factoren en andere actuele beleidsontwikkelingen. 

 

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 

behandeling van vergelijkbare gevallen. 

 

Harmonisatie is een relevant punt voor een nieuwe gemeente na een herindeling. Ook in Midden-

Groningen zien we dat de drie voormalige gemeenten in de dagelijkse praktijk op verschillende 

manieren hun beleid vorm gaven en uitvoerden. Dat wordt in het onderzoek onderschreven. De 

voorbeelden uit de praktijk van dorps- en wijkcentra herkennen we. 

 

In de harmonisatie hebben we in 2018 al enkele relevante stappen gezet: we hebben de tarieven 

van sportaccommodaties geharmoniseerd. We compenseren gemeentebreed in 2018 de OZB 

gebruikersheffing en compenseren vanaf 2019 de volledige OZB van maatschappelijk vastgoed. 

In 2019 gaan we door met harmonisatie van enkele subsidieregelingen die relaties hebben met 

maatschappelijk vastgoed: in 2019 wordt een gemeentebreed leefbaarheidsfonds gerealiseerd 

waarmee ook activiteiten in maatschappelijk vastgoed ondersteund kunnen worden. Daarnaast 

realiseren we een gemeentebreed co-financieringsfonds. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet door 

verenigingen die willen investeren in hun accommodatie, bijvoorbeeld in duurzaamheid of 

functieverbreding. Deze eenmalige ondersteuning in investeringen hebben vaak ook een gunstig 

effect op de exploitatie van voorzieningen. 

 

Het uitgangspunt van beleid voor maatschappelijk vastgoed is dat een gebouw geen doel op zich is. 

Een gebouw heeft een maatschappelijke waarde door de activiteiten die erin plaatsvinden. En die 

activiteiten worden door de gebruikers georganiseerd. De basisgedachte die de 

Rekenkamercommissie in deze aanbeveling neerlegt, is een logisch gevolg van dit uitgangspunt. We 

kunnen er ons dan ook in vinden. 

Uiteindelijk willen we bijdragen aan het faciliteren van de maatschappelijke activiteiten. We 

willen daarom graag de nuancering aanbrengen dat we bij beleidsontwikkeling ook rekening houden 

met een efficiënte manier van de uitvoering van deze aanbeveling. In het voorbeeld van een 

dorpshuis ligt het meer voor de hand om een beherende stichting te ondersteunen dan een subsidie 

te verstrekken aan alle verenigingen die gebruik maken van een gebouw. 

Voor het college is gelijke behandeling van gelijke gevallen het uitgangspunt maar daarnaast geldt 

ook dat er verschil mag zijn. We zijn daarom geen voorstander van beleid waarbij jaarlijks 

bijgedragen wordt aan exploitatietekorten volgens het uitgangspunt ‘hoe groter het tekort, des te 

hoger de subsidie’. Daarmee wordt in feite ongewenst gedrag beloond. We willen vooral 

maatschappelijk initiatief belonen en dus daaraan bijdragen waar de maatschappelijke waarde 

hoog is. 

 

Het college neemt de aanbeveling ter harte en neemt het mee als uitgangspunt bij het ontwikkelen 

van nieuw beleid samen met de samenleving en de raad. Later in 2019 informeren we de raad over 

de fasering voor in deelonderwerpen van harmonisatie en beleidsontwikkeling. 
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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. 

 

Onlangs is de gemeente gestart met de implementatie van een vastgoedmanagementsysteem. Het 

systeem is een hulpmiddel welke meer inzicht geeft in de kosten en inkomsten van het vastgoed. 

Ook functioneert het systeem als centrale database waarin alle vastgoedinformatie te raadplegen 

is.  

 

Dit systeem wordt beheerd door het team gebouwenbeheer en wordt onder andere ingezet om in 

de toekomst meer sturing en risicomanagement op de vastgoedportefeuille uitgevoerd kan worden. 

Met name het risicomanagement en de sturing op de vastgoedportefeuille zijn taken die in de 

huidige inrichting van de afdeling gebouwenbeheer niet goed zijn geborgd. Dit jaar (2019) wordt 

het uitvoeringsbeleid gebouwenbeheer Midden-Groningen opgesteld. In het uitvoeringsbeleid 

worden o.a. beschreven op welke wijze risico’s gemanaged worden en op welke wijze er sturing op 

het vastgoed wordt gegeven. 

 

Aanbeveling 4 

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

zo nodig bij op de verzekerde waarde. 

 

Naar aanleiding van deze constatering gedurende het onderzoek wordt er bij de afdeling financiën 

onderzocht waar de verschillen vandaan komen. In het voorjaar 2019 volgt er een nieuwe 

taxatieronde voor de objecten van de voormalig gemeente Slochteren en Menterwolde. We 

informeren de raad zodra we voldoende gegevens hebben om het antwoord op deze vraag te 

kunnen formuleren. 

 

 

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 gestructureerd bij te houden. 

 

Naar aanleiding van de vijfde aanbeveling is er contact gezocht met het onderzoeksbureau 

Twynstra Gudde voor nadere toelichting en praktijkvoorbeelden. Het afsluiten van huurcontracten 

voor eigen huisvesting kan bijdragen aan het verduidelijken van afspraken tussen de afdelingen en 

gebouwenbeheer. Ook biedt het de mogelijkheid kosten zuiver door te belasten aan de 

verschillende afdelingen. Momenteel worden er intern geen huurovereenkomsten gesloten maar 

vindt er een doorbelasting plaats van kosten naar de betreffende taakvelden. Op welke wijze hier 

invulling aan moet worden gegeven vergt nader onderzoek en interne afstemming tussen de 

verschillende afdelingen, gebouwenbeheer en financiën. Wanneer er meer inzicht is verkregen over 

de wijze waarop interne verhuur kan plaatsvinden wordt de raad hierover geïnformeerd. 
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Bij het opstellen van het meerjaren onderhoud is er rekening gehouden met de status van de 

gebouwen en de te verwachten ontwikkeling. Het ontbreekt echter nog aan een directe koppeling 

en centraal inzicht in de status van de diverse gebouwen. In het uitvoeringsbeleid wordt de wijze 

waarop er koppeling tussen status van het gebouw en het onderhoud nader uitgewerkt. 

 

In de toelichting op aanbeveling 3 wordt aangegeven dat er momenteel een implementatie van een 

vastgoedmanagementsysteem plaatsvindt op de afdeling gebouwenbeheer. In dit systeem is de 

mogelijkheid aanwezig het feitelijk gebruik van het vastgoed (de bezetting en leegstand) te 

registreren. Tijdens de implementatie is en wordt het feitelijke gebruik geregistreerd om in de 

toekomst op te kunnen sturen. 

 

 

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. 

Bijvoorbeeld 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. 

 

Via de huidige P&C instrumenten geven we inzicht in de grote lijnen van de beleidsthema’s en 

daarmee impliciet ook in de vastgoedaspecten binnen de beleidsvelden. Relevante ontwikkelingen 

en financiële afwijkingen worden toegelicht. Dat kan ook aan- en verkoop van specifieke gebouwen 

betreffen. We stellen voor deze lijn ook de komende jaren voor te zetten. Zoals aangegeven is 

vastgoed geen doel op zich maar is altijd gericht op beleidsdoelstellingen. De verantwoording 

vormt daar dan ook een onderdeel van. 

Zoals aangegeven bij onze reactie op de eerste aanbeveling willen het voorzieningenbeleid 

stapsgewijs geografisch laten ontstaan. Daar waar specifiek beleid geformuleerd wordt kunnen 

doelen en resultaten integraal worden ondergebracht in de P&C cyclus. 

 

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. 

 

De portefeuillehouder vastgoed is in de ogen van het college vooral bedoeld om het integrale 

karakter van beleid en uitvoering te bewaken. Daarmee is er een integraal aanspreekpunt voor raad 

en organisatie voor de integrale aspecten. Een onderscheid in bevoegdheden van verhuurder en 

huurder sluit wat ons betreft niet aan bij het uitgangspunt van collegiaal bestuur. Het staat ook op 

gespannen voet en het feit dat een wethouder wel verantwoordelijkheden draagt (publiek en 

politiek) maar feitelijk geen eigenstandige bevoegdheden heeft. We stellen de raad voor dit aspect 

van de aanbeveling niet over te nemen. Eind 2019 vindt er een evaluatie plaats over de rol van de 

portefeuillehouder vastgoed. 
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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. 

 

Het rapport geeft goed inzicht in de verschillende aanwezige rollen binnen de organisatie. Ook 

wordt duidelijk aangegeven waar verantwoordelijkheden al helder zijn neergelegd en waar nog 

onduidelijkheid is. Het college onderschrijft de constateringen van de onderzoekers op dit punt. In 

het huidige functieboek van de gemeente Midden-Groningen is het portefeuillebeheer belegd bij de 

afdeling gebouwenbeheer. Momenteel wordt er intern ruimte gecreëerd om meer uitvoering te 

kunnen geven aan het vastgoedportefeuillebeheer. Naast het portefeuillemanagement worden in 

het uitvoeringsbeleid de rollen en taakverdeling op het gebied van vastgoedmanagent binnen de 

organisatie nader uitgewerkt. 

 

 

Vervolg 

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

verder ontwikkelen tot een beleidskader waarbinnen keuzes gemaakt. Om deze beleidvorming 

helder bestuurlijk te beleggen is wethouder Erik Drenth als coördinerend portefeuillehouder 

benoemd. 

 

Uitgangspunten 

In het Kompas, het coalitieakkoord en de begroting 2019 zijn al kaders gesteld. Samengevat zijn de 

volgende doelen en ambities vastgelegd: 

 

Algemeen 

Het doel is goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. 

Daarbij blijven we realistisch: wie in een klein dorp woont, mag een bij die schaal passend aanbod 

van voorzieningen verwachten. Meer gemeente-brede of regionale voorzieningen concentreren wij 

in de stedelijke kern van Hoogezand. Iedere lokale gemeenschap in de nieuwe gemeente beschikt 

over een gelegenheid of voorziening waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.2 

De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In de drie 

voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd bij vastgoedbeleid. De 

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

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

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

uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. 3 

  

                                                 
2 Kompas Voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen (2016) 
3 Programmabegroting 2019 gemeente Midden-Groningen (2019) 
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Op dit moment zijn de medewerkers van Midden-Groningen gehuisvest in de drie bestaande 

gemeentehuizen. Het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen wordt gevestigd in Hoogezand 

en wordt onderdeel van het gebouw. Het Kielzog. Het theater, de muziekschool en de bibliotheek 

zijn hier al in gehuisvest. In 2019 worden de plannen voor de realisatie van centrale huisvesting 

voor BWRI verder opgepakt. Deze huisvesting wordt gerealiseerd op de locatie Molenraai, 

gekoppeld aan de productiehal.4 

 

Beheersmatig 

Het doel is een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Gebouwenbeheer heeft in 2018 MJOPs (meerjarenonderhoudsplannen) opgesteld voor het 

gemeentelijk vastgoed (ongeveer 160 objecten). Naast dat op basis van deze MJOPs door 

Gebouwenbeheer planmatig en efficiënt onderhoud uitgevoerd gaat worden, zullen er vanuit dit 

MJOP voor de gemeentelijke begroting voor het opvolgende jaar de begrote onderhoudskosten 

aangeleverd worden. Door deze professionaliseringsslag is duidelijk wanneer welke bouwkundig en 

installatietechnisch onderhoud plaatsvindt en wat de kosten (ook over meerdere jaren) zijn.4 
 
Financieel 

Tijdens de raadsvergadering 30 september 2013 is er voor maatschappelijk vastgoed een 

structurele taakstelling gesteld. Deze taakstelling vloeide voort uit de kerntakendiscussie die 

destijds in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer is gevoerd. De daaropvolgende jaren is verdere 

financiële uitwerking uitgebleven en het behalen van de taakstelling vooruitgeschoven tot aan de 

herindeling. In de taakstelling wordt verwezen naar op te stellen vastgoedbeleid, huurprijzenbeleid 

en een vastgoedportefeuille die niet langer actueel is. Hieruit is op te maken dat de taakstelling 

niet langer up to date is en er een nieuwe onderlegger en planning opgesteld moet worden op basis 

van de huidige vastgoedportefeuille. Ondanks het ontbreken van een geactualiseerde onderlegger is 

de te behalen bezuiniging niet aangepast.4 

 

Plan van Aanpak 

Vastgoedbeleid is een complex beleidsterrein waarbij veel partijen betrokken zijn. De 

maatschappelijke betrokkenheid is bovendien groot. We kiezen daarom voor een meerjarige aanpak 

waar we de samenleving bij willen betrekken. Daarbij weegt de impact op de lange termijn voor 

ons zwaar; we zijn niet op zoek naar ingrepen op de korte termijn. We zijn ervan overtuigd dat we 

daarmee zowel inhoudelijk als financieel werken aan een toekomstbestendig vastgoedbeleid. 

Het plan van aanpak is erop gericht stapsgewijs te komen tot vastgoed- en voorzieningenbeleid. 

Het sluit aan op al aangekondigde stappen in de begroting 2018 en 2019. De invulling van de 

taakstelling wordt in de beleidsvorming meegenomen.  

 

In grote lijnen wordt het BOB –model gevolgd: 

- Beeldvorming 

- Oordeelsvorming 

- Besluitvorming 

 

 

                                                 
4 Programmabegroting 2019 gemeente Midden-Groningen (2019) 
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Stappen Doel Activiteiten Oplevering 

Beeldvorming Overzicht 

vastgoedobjecten 

opstellen 

Overzichten opstellen eigen vastgoed en 

maatschappelijk vastgoed van derden. 

Gereed 

 Overzicht 

exploitatie- en 

beheersgegevens 

Overzichten opstellen exploitatie en 

beheersgegevens. 

Gereed 

 Portefeuille indeling Vastgoedobjecten verdelen over de 

vastgoedportefeuilles: beleidsportefeuille, 

(her)ontwikkelportefeuille en 

verkoopportefeuille  

Gereed 

Het rapport van de Rekenkamercommissie tezamen met de bestuurlijke reactie is een 

afronding van beeldvormingsfase. 

Oordeelsvorming Overzicht huidig 

beleid 

Huidig beleid t.a.v. voorzieningen en 

vastgoed in beeld brengen van 3 

voormalige gemeenten. 

2019 

 
Prioritering Prioriteren welke beleidsvraagstukken als 

eerste moeten worden opgepakt. 

2019 

 Beleidsaanpassingen Op basis van de prioritering voorstellen 

voor beleidsaanpassingen uitwerken. 

Aanpak harmonisatievraagstukken en 

sectorale beleidsvorming. 

Start 

2019; 

loopt door 

in - 2020 

Waar nodig vindt overleg plaats met de samenleving  

Besluitvorming Beleidsaanpassingen Besluitvorming over beleidsaanpassingen Start 

2019; 

loopt door 

in - 2020 

 Voorzieningenvisies 

 

Geografisch afgebakende visie op 

voorzieningen in (clusters van) dorpen en 

wijken  

Start 

2020; 

doorloop 

meerdere 

jaren 

Het opstellen van voorzieningenvisies vindt plaats in overleg met de samenleving  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 




