
Richtinggevend kader vastgoed- en voorzieningenbeleid  
 

Inleiding 
Op 14 februari 2019 heeft de raad het rekenkameronderzoek naar het gemeentelijk vastgoed en het 
vastgoedbeleid vastgesteld. Op basis van de uitkomsten heeft de rekenkamer aanbevelingen gedaan 
om het beleid en het beheer van vastgoed in Midden-Groningen te verbeteren. Het 
opvolgingsonderzoek van de rekenkamercommissie uit 2020 bevestigt dat vrijwel alle aanbevelingen 
zijn opgepakt of in uitvoering zijn. 
 
Een van de belangrijkste aanbevelingen die in uitvoering is, is het beleid omtrent voorzieningen en 
vastgoed. In het rekenkameronderzoek is geconstateerd dat de beleidsmatige borging van de inzet 
van vastgoed ontbreekt. De rekenkamer heeft de gemeente aanbevolen beleid omtrent 
voorzieningen en vastgoed te ontwikkelen en vast te stellen. De gemeente Midden-Groningen heeft 
als doel gesteld om: 
 

1. Meer grip op het vastgoed te krijgen (eigendom van de gemeente). 
2. Te komen tot een effectieve(re) en efficiënte(re) inzet van vastgoed. 
3. Voorzieningen- en accommodatiebeleid te ontwikkelen. 

 
Ten aanzien van de ‘aanbevelingen 1 en 2’ is vorig jaar een start gemaakt. Het gaat hierbij vooral om 
het formuleren van inhoudelijk beleid en dientengevolge het maken van duidelijke keuzes in 
ondersteuning van (gebruikers van) voorzieningen. Na de start eind 2020, gaan we hiermee verder in 
2021. De beleidsmatige slag wordt de komende maanden gemaakt. 
 

1.1 Wat hebben we al gedaan? 
De afgelopen periode heeft de gemeente al zoveel mogelijk aspecten rondom het vastgoed en de 
voorzieningen geïnventariseerd. Naast deze concrete inventarisatie (gericht op het vullen en actueel 
maken en houden van het gemeentelijke vastgoedinformatiesysteem) hebben er gesprekken 
plaatsgevonden met de gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers en de dorps- en wijkcentra. Als 
afsluiting van de oriënterende fase heeft er op 22 april jl. een beeldvormende bijeenkomst met de 
raad plaatsgevonden waarin de resultaten uit de oriënterende fase aan u zijn gepresenteerd.  
 
De volgende stap in het proces is het uitwerken van het beleid. De uitwerking gebeurt in 
deelprojecten: consequenties van het beleid worden in beeld gebracht per accommodatie en/of 
voorziening. Deze beleidsmatige uitwerking vindt in gezamenlijkheid plaats met het veld en uw raad. 
Pas daarna vindt de besluitvorming plaats. 
 
De kadernota is de eerste stap naar de vorming van beleid. De input van de raad dient als een van de 
handvatten voor de uitwerking op projectniveau. Ook ‘het veld’ wordt betrokken. Hiervoor is een 
klankbordgroep in het leven geroepen, bestaan de uit een afvaardiging van bestuurders van de 
dorps- en wijkcentra in Midden-Groningen. 
 

1.2  Waarom dit nieuwe beleid? 
De gemeente Midden-Groningen is eigenaar van een grote portefeuille vastgoed. Deze portefeuille 
is zeer divers en er wordt op heel veel verschillende manieren mee omgegaan. Er is, mede door de 
herindeling, een groot verschil in exploitatie, subsidiëring en andere vormen van ondersteuning van 
deze accommodaties die onderdeel zijn van de vastgoedportefeuille. De gemeente wil hier meer 
eenheid in aanbrengen. De huidige situatie verschilt per dorpshuis, sportaccommodatie of gebruiker 
en varieert van volledig verzelfstandigd tot volledig in gemeentelijk beheer. Ook het (ver)huurbeleid 



vertoont enorme verschillen. Een kostprijs dekkende huur komt bijna niet voor. Vaak is er sprake van 
indirecte subsidiëring doordat de gemeente inzet van professionals en/of activiteiten en/of (groot) 
onderhoud bekostigt.  
 
De huidige maatschappij gaat steeds meer uit van eigen verantwoordelijkheid en versterking van de 
zelfredzaamheid van de inwoners. In het Kompas van Midden-Groningen (2016) staat een aantal 
krachtige quotes die ook voor dit nieuwe beleid nog steeds van waarde zijn en alvast richting kunnen 
geven. 
 

De eigenheid en vitaliteit van dorpen en wijken behouden. Inwoners willen meer 
zeggenschap over leefbaarheid. 

De nieuwe gemeente Midden-Groningen wordt een gemeenschap waarin 
inwoners en medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid. Gemeente en 

inwoners worden steeds meer gelijkwaardige partners. 

1.3 De kaders 
In de beeldvormde bijeenkomst van 22 april jl. zijn u, op basis van thema’s, de opbrengsten uit de 
oriënterende fase gepresenteerd. Op basis van de opbrengsten uit de oriënterende fase leggen wij u 
themagewijs een aantal kaders voor die richtinggevend kunnen zijn voor het te ontwikkelen beleid.  
 
In de hierop volgende paragraaf treft u per thema een toelichting aan waarna u een aantal kaders 
voorgelegd krijgt om te bespreken. 
 
Voorafgaand aan de thema’s staan hieronder een aantal algemene uitgangspunten die gelden voor 
het nieuwe beleid: 
 

o De gemeente ondersteunt activiteiten die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen en 
waar behoefte aan is (het beleid is daardoor vraag gestuurd en niet aanbodgericht); 

o De gemeente maakt een transitie in het subsidiebeleid dat vooral gericht is op activiteiten in 
plaats van exploitatie; 

o De gemeente faciliteert en ondersteunt, de verantwoordelijkheid ligt bij dorpen, buurten en 
wijken; 

o De gemeente faciliteert en ondersteunt ontmoeting en activiteiten; 
o De gemeente bouwt de vastgoedportefeuille af en draagt het eigendom over. 
 

1.4 Thema’s 
In deze paragraaf zijn de thema’s uitgewerkt. Per thema wordt kort de inhoud beschreven waarna u 
een aantal kaders voorgelegd krijgt.  
 

I. Ontmoeting 
De leefbaarheid in de gemeente is een speerpunt van het gemeentelijk beleid. Activiteiten die 
worden ondersteund en/of gefaciliteerd door de gemeente leveren een bijdrage aan deze 
leefbaarheid. De leefbaarheid verschilt per dorp, buurt en wijk (dit is afhankelijk van de behoefte, 
draagkracht en daadkracht). De programmering van activiteiten is de verantwoordelijkheid van 
betrokkenen. Er moet altijd plek zijn voor nieuwe initiatieven. Deze komen vooral vanuit de burgers. 
 



Ontmoeting kan op vele manieren en in verschillende vormen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
bij de sportvereniging of een horecagelegenheid, of zelfs in een naastgelegen dorp of wijk. 
 

Kaders 
1. De gemeente faciliteert ontmoeting in dorpen/buurten/wijken.  
2. Activiteiten en ontmoeting is vooral vraag gestuurd. 
3. Uitgangspunt: iedere buurt/wijk/dorp heeft een mogelijkheid tot ontmoeting. 
4. Activiteiten en ontmoeting dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. 
5. Zelfredzaamheid en sociale cohesie staan centraal in het beleid rondom het sociaal domein. 
6. De gemeente kan extra ondersteunen daar waar nodig is. 
 

II. Basisafspraken 
De gemeente is voorwaardenscheppend, stimulerend en faciliterend. Hierbij past ook een goede 
informatievoorziening over wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en andere vormen van 
ondersteuning die geboden kan worden (lokale en landelijke overheid). Deze informatie is 
laagdrempelig, actueel en draagt bij aan het realiseren van de activiteiten en ontmoeting. 
 

Kaders 
1. Activiteiten die worden ondersteund door de gemeente dragen altijd bij aan leefbaarheid, 

ontmoeting en/of beleidsdoelstellingen (conform thema ‘ontmoeting’) 
2. Gemeente draagt niet bij aan huisvesting (exploitatielasten). Hiervan kan worden afgeweken 

als blijkt dat een voorziening zonder hulp van de gemeente dreigt te verdwijnen en het 
daarbij gaat om een voorziening met meerwaarde (qua beleid en/of behoefte).  

3. Ieder dorp, buurt of wijk heeft een ontmoetingsplek waar activiteiten georganiseerd worden. 
Dit kan plaatsvinden in een verenigingsgebouw, een huiskamer, horecavoorziening, 
sportkantine enzovoort. 

4. Sociaal-maatschappelijke en gezondheidsorganisaties zoals GGD worden zoveel als mogelijk 
samen gehuisvest. 

 

III. Maatwerk 
Er is veel verschil in de ambities, mogelijkheden, draagkracht en daadkracht van burgers en 
vrijwilligers. Dat maakt maatwerk noodzakelijk. Daar moet oog voor zijn. Extra middelen voor 
activiteiten en voorzieningen die nodig zijn omdat er te weinig draagkracht en vrijwilligers zijn, 
wordt toegekend op basis van informatie over de 'sociale kaart' van de omgeving. 
  

Kader 
1. Veranderende vraag van burgers is niet te sturen door de gemeente. Dit is ook niet wenselijk.  

Onder andere individualisering en digitalisering leiden tot deze veranderende vraag. 
Daarvoor moet altijd ruimte blijven. Op basis van een gebiedsgerichte aanpak mogen er 
verschillen ontstaan. De gebiedsgerichte aanpak verklaart en legitimeert de verschillen. 

 

IV. Subsidiering 
Uitvloeisel van de keuze om geen ander vastgoed in eigendom te hebben dan de eigen huisvesting, 
is dat de komende jaren sprake is van overdracht van eigendom (verzelfstandiging). Dat proces 
gebeurt in overleg met betrokkenen en is maatwerk. Dit gebeurt niet tegen 'heug en meug' maar is 
wél de stip op de horizon. Indien hierop een uitzondering wordt gemaakt dan heeft dat te maken 
met het feit dat een verzelfstandiging zou leiden tot verschraling van het aanbod waar dat juist 
essentieel is voor ontmoeting.  
 
Activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend zijn van aantoonbare meerwaarde en voorzien in een 
behoefte (het is bij voorkeur vraag gestuurd in plaats van aanbodgericht). 



Kaders 
1. De gemeente verleent subsidies voor activiteiten en niet voor exploitatie (huisvesting) en 

beheer. 
2. Activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend voldoen aan bepaalde eisen (meerwaarde, 

behoefte). 
3. Het aantal regelingen wordt versimpeld en geharmoniseerd. 
4. De Inzet van vastgoed is budgetneutraal of indien mogelijk kostenbesparend. 
 
Transparantie en inzicht in geldstromen is nodig voor alle middelen die te maken hebben met 
activiteiten, voorzieningen, huisvesting en beheer. De gemeente wil af van onzichtbare subsidies 
zoals de verhuur van vastgoed voor 1 euro. En het aantal geld- en subsidiestromen moet verminderd 
en vereenvoudigd worden. 
 

V. Eigendom 
Accommodaties in dorpen, buurten en wijken staan zoveel mogelijk op eigen benen. Eigen kracht en 
verantwoordelijkheid staan centraal waarbij een beroep wordt gedaan op het zelforganiserend 
vermogen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente er niets meer mee te maken wil hebben. In 
bepaalde situaties (maatwerk) blijft een vorm van ondersteuning nodig om te kunnen voldoen aan 
de basisafspraken (ontmoetingsplek). Op het gebied van huisvesting van welzijnsorganisaties kan de 
gemeente ondersteuning bieden. De ondersteuning hoeft niet per definitie in de vorm van ‘stenen’ 
plaats te vinden. Dit kan ook door ondersteuning in het vinden van geschikte huisvesting of 
bemiddeling met huisvestingsaanbieders. 
 

Kaders 
1. De gemeente heeft geen vastgoed in eigendom (met uitzondering van de huisvesting van de 

eigen organisatie) 
2. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de huisvesting van welzijnsorganisaties, 

bibliotheken, GGD etc. 
3. De gemeente kan wél voorzieningen realiseren, maar draagt eigendom, beheer en 

exploitatie na realisatie over. 
4. Exploitatie en beheer van voorzieningen is geen gemeentelijke taak. 
5. De ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille mogen geen kostenverhogend effect hebben.  
 

VI. Financiën 
De gemeente wil inzicht krijgen in de totale kosten van het in de lucht houden van alle voorzieningen 
en op basis daarvan bepalen welke voorzieningen gehandhaafd worden en waarom. Als dit helder is, 
worden op basis van het nieuwe kaderstellend beleid afwegingen gemaakt. Deze afwegingen zijn 
helder en transparant en dus goed uit te leggen. Dat gebeurt per voorziening of accommodatie, dus 
projectgericht. 
 
De enorme lappendeken aan (financiële) afspraken wordt versimpeld en teruggebracht naar een 
minder aantal. Deze harmonisatie gebeurt in overleg met betrokkenen (klankbordgroep). 
 

Kaders 
1. Transparantie en inzicht in geldstromen is nodig om de juiste afwegingen te maken voor de 

toekomst van activiteiten, voorzieningen, huisvesting en beheer. 
2. De gemeente wil af van onzichtbare subsidies. 
3. Het aantal geld- en subsidiestromen wordt verminderd en vereenvoudigd. 
 
 


