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Geachte heer/mevrouw, 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen heeft – in overleg met de Auditcommissie – 

een opvolgingsonderzoek Gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid uitgevoerd, waarin is 

onderzocht in hoeverre er uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen die de raad heeft 

vastgesteld naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek Gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid uit december 2018. In deze rapportage staan de bevindingen van dit onderzoek 

beschreven. 
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Uitkomsten opvolgingsonderzoek Gemeentelijk 

vastgoed en vastgoedbeleid 
 

Toelichting op het opvolgingsonderzoek 

De Rekenkamercommissie Midden-Groningen (hierna: rekenkamer) heeft tot doel om de 

kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de 

rekenkamercommissie onderzoek uit naar het gevoerde beleid. De rekenkamercommissie legt 

zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een Nota van bevindingen. De raad 

bespreekt het rekenkameronderzoek en stelt de rapportage vast, waarbij doorgaans de 

voorgestelde aanbevelingen worden overgenomen. Deze aanbevelingen moeten vervolgens tot 

uitvoering worden gebracht. 

In december 2018 heeft de rekenkamercommissie de Nota van bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen over het gemeentelijk vastgoed en vastgoedbeleid aan de raad aangeboden. 

Aan de basis van deze nota lag het rapport “Onderzoek gemeentelijk vastgoed en 

vastgoedbeleid” van Twijnstra Gudde van 29 november 2018. De raad besprak op 28 februari 

2019 de Nota van bevindingen en nam een zevental aanbevelingen over. Met dit 

opvolgingsonderzoek monitort de rekenkamercommissie hoe uitvoering is gegeven aan deze 

aanbevelingen. Dit gebeurt aan de hand van een korte analyse op de vervolgacties die hebben 

plaatsgevonden op de vastgestelde aanbevelingen. De uitkomsten per aanbeveling inclusief 

conclusie treft u hierna aan. Deze nota wordt afgerond met een slotanalyse en eindconclusie. 

 

 

 

Onderzoeksvraag 

Wat is per 1 oktober 2020 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de op 28 

februari 2019 door de raad aangenomen aanbevelingen? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bevindingen 

• Aanbeveling 1 

De raad wordt aanbevolen het college te verzoeken met nadere voorstellen te komen 

om het beleid voor voorzieningen en vastgoed in onderlinge samenhang vast te stellen 

met gebruikmaking van de hiervoor genoemde aspecten. 

Analyse: 

Afgelopen zomer heeft de organisatie samen met een extern adviesbureau voor 

maatschappelijk vastgoed HEMM een plan van aanpak opgesteld om te komen tot 

beleid voor voorzieningen en vastgoed. Daarbij is gekozen voor een getrapte aanpak, 

waarin het project in een drietal fases kan worden onderscheiden (“van grof naar 

fijn”): 

-Fase A: Inventariseren en prioriteren opgaves (september 2020 – januari 2021): 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie. Alle opgaves worden 

verkend om tot een adequate opstelling van voorzieningen- en accommodatiebeleid te 

komen. Het gaat daarbij vooral om een intern gemeentelijk vraagstuk. Uitzondering 

hierop vormt welzijn, waarvoor het gezamenlijk platformoverleg van dorps- en 

buurthuizen wordt gevraagd input te leveren over de situatie en knelpunten rondom 

het beheer en exploitatie van deze voorzieningen. Dit gebeurt omdat de welzijnssector 

een belangrijke afnemer van maatschappelijk vastgoed is. 

Vragen die bij het prioriteren een rol spelen zijn: 

- Welke dilemma’s en keuzes zijn er per opgave en hoe kijkt de gemeente hier 

tegenaan? 

- Waar gaat het om wettelijke taken en waar om beleidskeuzes? 

- Welke opgaves dienen met prioriteit ontwikkeld te worden in 2021? 

- Welke opgaves kunnen na 2021 opgepakt? 

- Voor welke opgaves is maatschappelijke betrokkenheid gewenst? 

- Welke quick-wins zijn er te behalen op de bezuinigingstaakstelling op vastgoed? 

Deze quick-wins hebben betrekking op de huidige vastgoedportefeuille. 

De (nog) te realiseren bezuinigingstaakstelling -destijds gebaseerd op besluitvorming 

door de raad van Hoogezand-Sappemeer van 30 september 2013- loopt vanaf 2018 

stapsgewijs op van € 180.000 tot structureel € 450.000 per jaar vanaf 2021.  



 

 

 

Volgens de gemeente verloopt het project volgens schema en mag verwacht worden 

dat de eerste fase in januari 2021 is afgerond. 

-Fase B: Uitvoering deelprojecten (januari-december 2021): 

In deze fase wordt gestart met de uitvoering van de opgaves voor het voorzieningen – 

en accommodatiebeleid die als speerpunt zijn gedefinieerd voor 2021. Waar nodig 

vindt uitvoering plaats in samenspraak met het maatschappelijk veld. De capaciteit die 

hiervoor ingezet wordt komt vooral van het externe adviesbureau. Dit alles onder regie 

van de gemeente en in afstemming met de portefeuillehouder. 

-Fase C: Besluitvorming (2021): 

In deze fase wordt het volledige voorzieningen-, accommodatie- en vastgoedbeleid 

aan college en raad ter besluitvorming voorgelegd. 

De gemeente noemt dit een reële planning met besluitvorming die is voorzien in 

december 2021. 

 

Per 1 oktober 2020 bevindt het project zich in de beeldvormende fase, Fase A. Een 

aantal stappen is doorlopen. De uitwerking van de planning voor fases B en C loopt 

ook, waarbij aandacht is voor betrokkenheid van de raad. 

Van de tien stappen die in Fase A doorlopen moeten worden blijkt uit navraag bij de 

gemeente (9 december 2020) dat de stappen 1 t/m 4 inmiddels zijn afgerond, met 

uitzondering van dorps- en wijkcentra (voorzien in december 2020) en dat de 

uitwerking van de stappen 5 en 6 momenteel parallel loopt. 

 

Conclusie: Deze aanbeveling is volop in uitvoering en de ambitieuze planning voorziet 

erin dat eind 2021 besluitvorming in de raad over het gemeentelijk vastgoedbeleid in 

brede zin plaatsvindt. Hiermee geeft het college invulling aan deze aanbeveling. 

 

 

• Aanbeveling 2 

De raad wordt aanbevolen om bij het vast te stellen beleid een fundamentele keuze te 

maken voor het omgaan met het ondersteunen van gebruikers van voorzieningen en te 

borgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

 

 



 

 

 

Analyse: 

Deze aanbeveling vindt haar uitwerking in de voorbereiding voor het voorzieningen- 

en vastgoedbeleid zoals beschreven onder aanbeveling 1. Parallel hieraan loopt de 

harmonisatie van het subsidiebeleid. Er is extra aandacht voor het aan elkaar 

gekoppeld houden van beide trajecten en het in onderlinge samenhang bewaken 

daarvan. Het bewaken vindt plaats door regelmatig over te voeren en informatie met 

elkaar te delen. 

 

Conclusie: Zie de conclusie onder aanbeveling 1. Via harmonisatie wordt het 

subsidiebeleid van de rechtsvoorgangers van Midden-Groningen gelijkgetrokken. 

 

• Aanbeveling 3 

De raad wordt aanbevolen om het college op te dragen de vastgoedinformatie volledig 

te maken door de kosten en inkomsten inzichtelijk te maken en deze 

vastgoedinformatie en –kennis te concentreren op één plek in de organisatie. Vanuit 

die plek moet sturing en actief risicomanagement op de vastgoedportefeuille worden 

uitgevoerd. 

Analyse: 

Het beheer van vastgoed is centraal ondergebracht bij de afdeling gebouwenbeheer. 

De rollen en taken van de medewerkers zijn vastgelegd in een functieboek, die verder 

in het te realiseren vastgoedbeleid hun uitwerking krijgen. Dit geldt voor zowel de 

strategische als de beheersrollen. 

Deze afdeling beschikt sinds november 2018 over een vastgoedmanagementsysteem, 

waarin alle parameters van het gemeentelijk vastgoed inzichtelijk zijn vastgelegd. 

Deze parameters spelen een belangrijke rol bij het voeren van een actief 

risicomanagement en het verkrijgen van sturing op de vastgoedportefeuille. De 

vastgoedportefeuillebeheerder is eindverantwoordelijk. Het risicomanagement krijgt 

gestalte via de af te sluiten huurovereenkomsten, afstemming huurtermijnen op 

subsidiestromen, monitoren van de huurinning en het monitoren van de leegstand. Met 

de P&C-documenten vindt hierover verantwoording plaats. Verder vindt de huur en 

huuradministratie plaats vanuit dit managementsysteem en is leidend in de facturering 

en indexering van alle huren, waarbij het systeem is gekoppeld met het financieel 

systeem voor de inning.  



 

 

 

Voor wat betreft het risicomanagement vindt thans ook een herijking plaats van de 

vierkante meters van de vastgoedportefeuille en wordt ter controle van de juistheid en 

volledigheid van die gegevens de gehele vastgoedportefeuille ingemeten volgens NEN 

2580. Dit bevordert het inzicht in de bezetting en sturing van het vastgoed. De eerste 

resultaten verwacht de gemeente in het voorjaar van 2021. 

Verder blijkt dat het vastgoedbeheersysteem wordt ingezet voor de registratie van 

erfdienstbaarheden waaraan retributies zijn verbonden. 

 

Conclusie: Deze aanbeveling is gedeeltelijk uitgevoerd door het gebruiken van een 

managementvastgoedsysteem en het verantwoorden daarover via de P&C-documenten 

en het risicomanagementsysteem wordt verder uitgewerkt.  

 

• Aanbeveling 4 

De raad wordt aanbevolen het college op te dragen de oorzaken van grote verschillen 

tussen verzekerde waarde en WOZ-waarde te achterhalen en bij te sturen. 

Analyse: 

De raad is op 4 juli 2019 over de geconstateerde verschillen in verzekerde en WOZ-

waarde geïnformeerd1. Deze verschillen werden veroorzaakt door een onjuiste opgave 

van de verzekerde waarde aan de rekenkamer en in het andere geval bleek de 

gemeente slechts gedeeltelijk eigenaar.  

Niettemin heeft deze aanbeveling geleid tot een hertaxatie van alle gemeentelijke 

eigendommen voor wat betreft de verzekerde waarde. De resultaten worden 

binnenkort verwacht en zullen daarna verwerkt worden in het vastgoedbeheersysteem. 

Op dit moment vindt er voor een aantal gebouwen nog een herijking plaats. Daarnaast 

vindt er sinds de invoer in het vastgoedbeheersysteem een gegevensdeling plaats met 

de WOZ-taxateurs om daarmee de kwaliteit van de getaxeerde WOZ-waarde te 

verbeteren. Volgens de gemeente heeft dit nog niet tot significante aanpassingen 

geleid. 

 

Conclusie: Aan deze aanbeveling is inmiddels in grote lijnen gevolg gegeven. 

 

 
1 Memo “Verklaring verschil verzekerde waarde en WOZ-waarde” van 3 juli 2019, met kenmerk 2019-001843 



 

 

 

 

• Aanbeveling 5 

De raad wordt aanbevolen het college op te dragen om ook voor de eigen huisvesting 

huurcontracten op te stellen, de programmering van het onderhoud te koppelen aan de 

status van de vastgoedobjecten en de mate van leegstand en bezetting (feitelijk 

gebruik) van het vastgoed systematisch en gestructureerd bij te houden. 

Analyse: 

De vastgoedobjecten die in gebruik zijn als eigen huisvesting zijn onder deze categorie 

geregistreerd in het vastgoedbeheersysteem en waar mogelijk toegewezen aan een 

specifieke afdeling. Hierdoor maken deze objecten onderdeel uit van het 

risicomanagement van de vastgoedportefeuille. 

Op dit moment loopt een pilot met IBOR om voor de huisvesting van de wijkteams 

huurovereenkomsten af te sluiten. Zo bleken er onduidelijkheden te zijn over de 

onderhoudsverantwoordelijkheid met betrekking tot de gebouwen en materieel. Door 

afsluiten van een huurovereenkomsten worden de verantwoordelijkheden over en weer 

vastgelegd en vervolgens opgenomen in het vastgoedbeheersysteem. Dit biedt ook 

beter inzicht in de mate van leegstand, want de vierkante meters die in gebruik zijn 

maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. De resultaten staan geregistreerd in 

het vastgoedmanagementsysteem. 

 

Conclusie: Ook aan deze aanbeveling geeft de gemeente uitvoering door voor alle 

gemeentelijke vastgoedobjecten huurovereenkomsten af te sluiten. Na afronding van 

de pilot komen de andere objecten aan de beurt. 

 

• Aanbeveling 6 

De raad wordt aanbevolen om het college te verzoeken om in de P&C-documenten 

informatie op te nemen die nodig is om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 

uitvoering van het vastgoedbeleid te kunnen controleren. 

Analyse: 

De gemeente verwijst naar haar reactie op het rekenkameronderzoek. Dit houdt korte 

gezegd in dat met de huidige P&C-instrumenten inzicht wordt geboden in de grote 

lijnen van de beleidsthema’s en daarmee ook impliciet aan de vastgoedaspecten die 

daarbij een rol spelen. Dat kan ook aan- en verkoop van specifieke gebouwen 



 

 

 

betreffen. Vastgoed is geen doel op zich maar altijd gericht op beleidsdoelstellingen. 

En de verantwoording vormt daar ook een onderdeel van. Het college stelt voor deze 

lijn de komende jaren voor te zetten. 

 

Conclusie: Doel van deze aanbeveling is om na te gaan of bij het realiseren van 

maatschappelijke doelen inzet van gemeentelijk vastgoed in alle gevallen wel 

doelmatig (efficiënt) dan wel doeltreffend (effectief) is. Door uitvoering te geven aan 

deze aanbeveling wordt de raad ondersteund bij zijn controlerende rol. Daarbij is het 

van belang dat de raad beschikt over informatie zoals: 

- 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. 

Indien de raad met de huidige P&C-documenten (voorjaarsnota, najaarsnota, 

kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening) in voldoende mate geïnformeerd en 

daarmee zicht heeft op de doelmatigheid en doeltreffendheid kan geconcludeerd 

worden dat daarmee uitvoering is gegeven aan deze aanbeveling. 

 

 

• Aanbeveling 7 (deze aanbeveling is niet door de raad overgenomen, maar 

volledigheidshalve hier wel genoemd) 

De raad wordt aanbevolen het college te vragen de portefeuille Vastgoed nader te 

specificeren door onderscheid te maken in de rol van eigenaar (huisvestingsaanbieder) 

en de rol van gebruiker (huisvestingsaanvrager), zodat er inzicht bestaat in de 

functiescheiding. 

Analyse: deze aanbeveling is geen onderwerp van nader onderzoek. 

 

• Aanbeveling 8 

De raad wordt aanbevolen het college te vragen de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden binnen de organisatie waar het gaat om het vastgoedvraagstuk 

duidelijker te beleggen. Een portefeuillehoudermanagement kan zorgdragen voor 

sturing op de vastgoedportefeuille. 



 

 

 

 

Analyse: 

In de schriftelijke reactie van 30 januari 2019 van het college op het 

rekenkameronderzoek staat aangegeven dat het portefeuillemanagement vastgoed 

tijdelijk wordt ingevuld. Gedurende deze tijdelijke invulling richt de gemeente het 

vastgoedsysteem verder in, komt er aandacht voor het risicomanagement en is er 

daarmee meer sturing op de vastgoedportefeuille gerealiseerd. Inmiddels is deze 

functie op tactisch niveau vastgelegd in het functieboek. Bij de verdere uitwerking van 

het vastgoedbeleid zal deze functie ook op strategisch niveau worden beschreven en 

vastgelegd in het functieboek. 

 

Conclusie: 

Met het verder uitwerken en vormgeven van het vastgoedbeleid wordt het 

portefeuillemanagement vastgoed ook op strategisch niveau geformaliseerd. Zolang 

dit niet is gebeurd wordt hier een praktische invulling aan gegeven. 

 

Tot slot 

Uit onze analyse van de stappen die het college heeft ondernomen om invulling te 

geven aan de aanbevelingen die eerder door de raad zijn vastgesteld blijkt dat alle 

aanbevelingen zijn opgepakt en in uitvoering zijn. Dit is een prettige constatering. 

De Rkc heeft het vertrouwen dat het college en de ambtelijke organisatie zich de 

komende periode verder zullen inspannen om het gemeentelijk vastgoed en -beleid 

verder vorm en inhoud te geven, zodat de raad zich eind 2021 kan uitspreken over het 

gemeentelijk vastgoed in brede zin. 

 

Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders, ontvangen 

op 4 februari 2021. 

Het college conformeert zich aan de resultaten en aanbevelingen van het 

opvolgingsonderzoek en gaat het komende jaar verder met het implementeren van de 

aanbevelingen en het uitwerken van het beleid omtrent voorzieningen en vastgoed. 

Als reactie op aanbeveling 6 geeft het college aan dat de komende jaren de 

vastgoedinformatie verder wordt aangevuld in de planning en control documenten 



 

 

 

zoals vermeld in deze aanbeveling. Hiermee wordt de controlerende rol van de raad op 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van ons maatschappelijk vastgoed versterkt. 

 

Nawoord rekenkamercommissie 

De rekenkamercommissie neemt met instemming kennis van de bestuurlijke reactie 

van het college van burgemeester en wethouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Einde rapport - 


