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1 Inleiding 

1.1 Wat voorafging 

In lijn met de landelijke ontwikkelingen heeft het onderwerp maatschappelijk vastgoed 

binnen de gemeente Steenbergen de afgelopen periode meer aandacht gekregen. Met 

regelmaat is er discussie over maatschappelijk vastgoed. In de gemeentelijke organisatie, in 

de samenleving of in de gemeenteraad. Voorbeelden zijn de ontwikkelingen binnen het 

onderwijs (met een relatie naar huisvesting), ontwikkelingen binnen onze 

gemeenschapshuizen en de functie van diverse sportvoorzieningen en het beheer daarvan.  

 

We zien dat de discussies over maatschappelijk vastgoed zich tot nu toe vooral richtten op 

operationele vraagstukken als (de mate van) onderhoud, beheer, exploitatie, renovatie, 

vervanging, (multi)functionaliteit en verduurzaming. Maar het overkoepelende 

vraagstuk is in feite hoe investeringen in en kosten van maatschappelijk vastgoed zich 

verhouden tot wensen en behoeften in de samenleving. Het uiteindelijke doel van 

Maatschappelijk Vastgoed is immers het creëren van toegevoegde waarde voor de 

samenleving. Daarvoor is nodig dat we meer moeten gaan doen dan sec het beheren en 

instandhouden van ons bestaande vastgoed. We moeten bovendien bewust en doelgericht 

gaan sturen met ons vastgoed op het creëren van de meerwaarde die wij als gemeente voor 

ogen hebben.     

 

Momenteel ondervinden we een veelheid aan wensen en vragen vanuit de maatschappij, 

maar zien tegelijkertijd de financiële beperkingen bij de gemeente om alles te ondersteunen. 

Als gemeente moeten we er voor waken dat we ad hoc beslissingen nemen over 

accommodaties. Want daarmee is het lastig om bewust en doelgericht meerwaarde te creëren  

met ons vastgoed. Het is dan ook van belang dat we het goede gesprek voeren en een 

integrale afweging maken, voordat we besluiten nemen.  

 

De afgelopen periode hebben we gemerkt dat we een duidelijk kader en heldere spelregels 

nodig hebben om goed gefundeerde beslissingen te nemen over ons maatschappelijk 

vastgoed. In deze notitie beschrijven we een beeld van wat daar bij komt kijken.  

 

Het kader voor Maatschappelijk Vastgoed heeft twee aspecten. Het begint met wat wij in 

onze gemeente met het vastgoed willen bereiken. Welke doelen, welke doelgroepen, welke 

basisvoorzieningen, welke rol voor de gemeente, welke participatie vanuit de samenleving, 

wat mag het kosten, hoe moet het ‘er bij staan’, enzovoort, enzovoort. De antwoorden op 

deze vragen verschillen per gemeente en moeten gevonden worden in gesprekken met de 

raad en met de samenleving.  

 

Het tweede aspect is het vakinhoudelijke aspect: Vastgoedmanagement. Het wezenlijke van 

het managen van maatschappelijk vastgoed is het sturen op doelen, de maatschappelijke 

meerwaarde. In vaktermen hebben we het dan over Corporate Real Estate Management, 

CREM. Vrij vertaald: management van vastgoed voor organisatiedoelen. Dat is wezenlijk 

anders dan winstgericht vastgoedmanagement dat beleggers aan de dag leggen.   

 

Vergelijk het buitenschilderwerk van uw eigen huis. U kiest en bepaalt de kleuren, de 

glansgraad en het budget. De vakschilder zorgt ervoor dat de juiste verf professioneel wordt 

aangebracht met de best mogelijke mogelijke prijs/kwaliteitverhouding.   

 

Deze beeldvormende notitie dient ertoe eerst een duiding te geven aan de vragen, keuzes en 

beslissingen die de gemeente als ‘huiseigenaar’ moet beantwoorden. Gevolgd door een 

globaal beeld van het vaktechnische instrumtenarium van de vastgoedmanager.     
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1.2 Wat vindt u in deze beeldvormende notitie? 

Maatschappelijk Vastgoed is een containerbegrip, wat makkelijk tot verwarring kan leiden in 

discussies. Het is daarom handig om lokaal voor onze gemeente goed te definiëren wat wij 

onder maatschappelijk vastgoed verstaan (en wat niet), welk maatschappelijk veld we willen 

bedienen (en welke niet) en ook welke rol wij als gemeente op ons nemen (en welke niet). 

 

Na de definities geven we uitwerking aan de vragen, dillemma’s en uitdagingen die we 

tegenkomen als we werk gaan maken van het Maatschappelijk Vastgoed.    

 

Na de duiding van vragen en dillemma’s rondom maatschappelijk vastgoed formuleren we 

zeven algemeen gehanteerde uitgangspunten, die hun oorspong vinden in de vakinhoud en 

verder uitgewerkt naar de Steenbergse situatie.    

2 Eerst even een paar definities 

Met betrekking tot Maatschappelijk Vastgoed hanteren we de volgende definities: 

 

GEMEENTELIJKE BELEIDSVELDEN 

De gemeentelijke beleidsvelden zijn die leefdomeinen waarop wij als gemeente beleid 

schrijven. Voorbeelden van beleidsvelden voor maatschappelijk vastgoed zijn onderwijs, 

welzijn, sport en cultuur. Uit de beleidsdoelen die hierin worden geformuleerd komt de vraag 

naar het accommoderen van maatschappelijke functies naar voren. In het kader van de 

leefbaarheid willen we bijvoorbeeld de functie ‘ontmoeten en verbinden’ ondersteunen. Dat 

kan op heel veel verschillende manieren.  

 

ACCOMMODATIEVRAAG 

Wanneer we een maatschappelijke functie of activiteit willen ondersteunen met huisvesting in 

een maatschappelijke voorziening dan is dat een accommodatievraag. Een 

accommodatievraag kan voortkomen uit wettelijke verplichtingen of uit bestuurlijk 

vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld een accommodatievraag voor een cultureel hart.  

 

ACCOMMODATIE 

Een accommodatie biedt huisvesting aan maatschappelijke activiteiten en de mensen die deze 

activiteiten uitvoeren. We associëren een accommodatie dan ook met mensen in actie, 

dienstverlening, ontmoeting en verbinding. In gemeentelijke accommodaties wordt 

maatschappelijk rendement gerealiseerd, ook wel beleidsopbrengst genoemd. 

 

 
STREEFBEELD ACCOMMODATIES 
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Een streefbeeld is een samenhangende beschrijving van alle – bestaande en nieuwe – 

accommodaties waarmee een gemeente haar beleidsdoelen wil ondersteunen. De 

leefbaarheid van een kern is bijvoorbeeld een beleidsdoel. In een streefbeeld geven we 

uitwerking aan de voorzieningen die we in een kern willen hebben: soort, omvang, spreiding, 

beheervormen, rol van de gemeente, etc. Een handig hulpmiddel is het maken van een 

plattegrond van de kern, waarop alle voorzieningen zijn aangegeven.  

 

ACCOUNTMANAGEMENT ACCOMMODATIES 

Accountmanagement accommodaties gaat over de manier waarop we onze accommodaties 

inzetten voor de samenleving en de redenen waarom we dat doen. Het hoofddoel is om in 

goede samenwerking te sturen op de realisatie van het streefbeeld. Onderwerpen bij 

accountmanagement accommodaties zijn het maken van beleidskeuzes, het formuleren van 

accommodatievragen, het afsluiten van subsidie- en exploitatie-overeenkomsten en het 

verwezenlijken van gemeentelijk beleid. 

 

VASTGOED 

Vastgoed gaat over stenen, dakpannen en gevels. Vastgoed op zich is een leeg object op een 

kavel met een kadastraal nummer, met een marktwaarde, een verzekerde waarde en een 

financieel rendement. Vastgoed is van iemand die het in stand houdt en wellicht verhuurt. In 

het algemeen valt het gebruik van gronden zonder opstal buiten de scope van 

maatschappelijk vastgoed, maar lokaal kan hiervan worden afgeweken.  

 

 
STRATEGISCH VASTGOED 

Strategisch vastgoed is vastgoed dat we door middel van een strategische aankoop in 

eigendom hebben gekregen om toekomstige ruimtelijke doelen te realiseren. Een voorbeeld 

van een strategische aankoop is de koop van een boerderij ten behoeve van de aanleg van de 

A4.  

 

VASTGOEDPORTEFEUILLE 

In de vastgoedportefeuille worden alle vastgoedobjecten die eigendom zijn van de gemeente 

Steenbergen ingedeeld naar deelportefeuilles. Deelportefeuilles zijn bijvoorbeeld beleid, 

strategie, verkoop en overig.  

 

VASTGOEDMANAGEMENT 

Vastgoedmanagement is een vak. Dat gaat over de strategische, tactische en operationele 

denk- en werkprocessen van de vastgoed-eigenaar, die integraal werkt aan het managen van 

alle vastgoedobjecten. Hier komen onderwerpen aan de orde als: exploitatieresultaat, 

huursom, boekwaarde, meerjaren onderhoud, verkopen/aankopen, e.d. 

EIGENAARSBEHEER EN GEBRUIKSBEHEER 
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Er is een wezenlijk verschil tussen eigenaarsbeheer en gebruiksbeheer. Om goed te kunnen 

fuctioneren in het werkveld maatschappelijk vastgoed is het cruciaal het onderscheid tussen 

eigenaarsbeheer en gebruiksbeheer helder voor ogen te hebben en te houden. 

 

Alle uitwerkingen van organisatie, rollen, contracten, middelen, kostenstromen, registraties 

e.d. zijn gebaseerd op een strikt onderscheid tussen eigenaarsbeheer en gebruiksbeheer. 

 

Eigenaarsbeheer 

Het eigenaarsbeheer betreft de taken en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het in 

eigendom hebben van het vastgoed: kapitaalslasten (rente en afschrijving) meerjaren groot 

onderhoud, jaarlijks onderhoud aan gebouw gebonden installaties (bijvoorbeeld de CV-ketel), 

belasting en opstalverzekering, verhuur van het gebouw en dergelijke.  

 

Gebruiksbeheer 

Het gebruiksbeheer betreft de taken en verantwoordlijkheden die voortvloeien uit het gebruik 

van het gebouw: huurlasten, dagelijks en klein onderhoud (betreft zaken in het gebouw, 

bijvoorbeeld reparatie knellende deur, binnenschilderwerk en vloerbedekking  

leggen/vervangen), gebruiksbelastingen en -verzekeringen (bijvoorbeeld inboedel), 

zaalverhuur, horeca uitbaten en facilitaire zaken (zoals schoonmaak, vuilafvoer, 

postverwerking, ICT en telefonie), en dergelijke. 

 

3 Vragen, dilemma’s en keuzes 

In dit hoofdstuk volgt een korte duiding van de vragen, dillemma’s en keuzes die naar voren 

komen als we werk maken van het sturen met maatschappelijk vastgoed.  

3.1 Wat willen we bereiken in de samenleving? 

Wat willen we in en met de samenleving bereiken, wat is onze scoop? 

 

Als gemeente formuleren we samen met de samenleving doelen met betrekking tot 

bijvoorbeeld leefbaarheid, onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Maar ook voor de eigen 

dienstverlening en bedrijfsvoering is vastgoed nodig. En ook voor de Brandweer en de 

begraafplaats. En we hebben momenteel ook een aantal monumenten in bezit. Wat zegt ons 

erfgoedbeleid daarover? Aanhouden, of toch niet?  

3.2 Welke basisvoorzieningen houden we in de lucht? 

Welke basisvoorzieningen vinden wij nodig in de kernen en is dat overal hetzelfde? 

 

Basisvoorzieningen zijn bijvoorbeeld scholen, gymzaal, gemeenschapshuis, sporthal en 

sportvelden. Wat willen we minimaal bieden aan de samenleving? En moet dat in elke kern 

hetzelfde zijn, of gaan we per kern een maatwerk streefbeeld uitwerken voor de 

accommodaties? 

3.3 Voor wie zijn de accommodaties? 

Welke doelgroepen en partijen willen we faciliteren met vastgoed, en hoe doen we dat? 

 

Sommige doelgroepen zijn wettelijk bepaald. Zo moeten we als gemeente zorgen voor goede 

onderwijshuisvesting. Maar wie zijn de doelgroepen als we praten over leefbaarheid, of zorg, 

of sport? Carnavalsvereniging? Welke groepen en partijen in de samenleving willen wij 

voorzien van huisvesting? En welke vorm geven we dat dan? Een compleet gebouw met 

bijbehorende grond, of alleen een terrein met opstalrecht?  
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Dit zijn geen eenvoudige keuzes. Expliciet kiezen wie we wél faciliteren, betekent ook 

expliciet kiezen wie we niet faciliteren. Aan deze keuzes zitten vaak politieke aspecten en ook 

de partijen in de samenleving zullen er iets van vinden.  

3.4 Wat betaalt de gebruiker?  

Welke tarieven willen we hanteren voor het gebruik van Maatschappelijk Vastgoed? 

 

Volgens de wet Markt en Overheid mogen we maatschappelijk vastgoed niet gratis verhuren. 

Een ‘escape’ is het nemen van een Algemeen Belang Besluit, waarmee vrijstelling van de wet 

Markt en Overheid geregeld wordt. Maar gegeven de voortschrijdende ontwikkelingen in het 

werkveld  gemeentelijk vastgoed, neemt de toepassingswaarde en de acceptatie van zo’n 

algemeen belang besluit snel af. De meeste gemeenten schakelen over naar een kostprijs 

dekkende huur. Dat is vandaag de dag de standaard.  

 

Wanneer we van mening zijn dat een partij per saldo geen huisvestingslasten hoeft te 

hebben, kunnen we de huurlasten geheel of gedeeltelijk compenseren met een subsidie van 

dezelfde grootte.  

 

De huurpenningen vormen en private geldstroom, de subsidie gelden vormen een 

publieksrechtelijk geldstroom. Volgens de wet Markt en Overheid moeten die gescheiden 

worden en transparant gemaakt worden. Zo wordt staatssteun in de vorm van verkapte 

subsidie voorkomen.  

 

3.5 Welke rolverdeling tussen gemeente en samenleving? 

Wat doen wij als gemeente en wat verwachten wij van de samenleving?  

 

Als gemeente moeten we steeds afwegen: zelf doen, regisseren, uitbesteden, of de 

samenleving vragen te participeren. Dat geldt ook in relatie tot maatschappelijk vastgoed. 

Denk maar aan een gemeenschapshuis. Willen we het beheer van een gemeenschapshuis 

beleggen bij een groep inwoners, eventueel met de rechtsvorm stichting? Of besteden wij het 

uit aan een professionele beheerder? Of vinden we dat de gemeente alles zelf moet doen?  

3.6 Mag de OZB omhoog voor Maatschappelijk Vastgoed? 

Is het acceptabel om de OZB te verhogen t.b.v. de ontwikkeling van maatschappelijk 

Vastgoed? 

 

De ontwikkeling en de instandhouding van vastgoed kost altijd geld. Vergelijk de 

hypotheeklasten van een eigenwoning en het onderhoud dat daaraan gedaan moet worden. 

Stel wij willen een groot cultureel centrum ontwikkelen in Steenbergen. Dan gaat het al snel 

over een investering van miljoenen. Maar de financiele middelen van de gemeente zijn niet 

onuitputtelijk. Er zijn voorbeelden waarbij gemeenten de OZB verhogen om de lasten van 

duur maatchappelijk vastgoed te dragen. Willen we dat eventueel ook in Steenbergen? 

3.7 Wat willen we met duurzaamheid? 

Willen wij al ons vastgoed energieneutraal hebben in 2050 en wat is ons budget hiervoor? 

 

De ‘Visie Energie en Ruimte’ onze gemeente beschrijft de doelstelling dat we met de publiek 

toegankelijke gebouwen naar energieneutraal willen in 2050. Dat betekent dat de gebouwen 

per saldo geen energie verbruiken. Daarvoor zijn ingrepen nodig als extra isolatie, 

zonnepanelen, energiezuinige verlichting, alternatieve vormen van verwarmen en koelen, 

stroom terugleveren aan het net, loskoppelen van het aardgasnet, en dergelijke.  
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We hebben momenteel ongeveer 60 gebouwen in ons bezit. Het energieneutraal maken van 

alle gebouwen zou een enorme investering en een majeur project met zich mee brengen. Dus 

we zullen de ambities met betrekking tot verduurzaming aandachtig en kostenbewust moeten 

uitwerken. Er is een planmatige afweging nodig welke gebouwen we willen verduurzamen, tot 

welk niveau, langs welk tijdpad en tegen welke kosten.  

4 Beeldvorming theoretische achtergrond 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de belangrijkste vragen en dillemma’s rondom 

maatschappelijk vastgoed aangehaald. In dit hoofdstuk geven we een globaal beeld van de 

theoretische achtergrond van Maatschappelijk Vastgoed. De vakterm is Corporate Real Estate 

Management (CREM). Oftewel ‘het managen van vastgoed voor organisatiedoelen’. Deze 

theorie is te vertalen naar het werkveld maatschappelijk vastgoed. Hieronder beschrijven we 

de uitgangspunten die heden ten dage gangbaar zijn binnen de Nederlandse gemeenten.     

4.1 Visie op maatschappelijk vastgoed  

De visie op maatschappelijk vastgoed is kort en krachtig: maatschappelijk vastgoed faciliteert 

maatschappelijke doelen.  

 

Het in eigendom hebben van vastgoed is voor gemeenten geen doel op zich, maar een 

middel, een instrument. Vastgoed wordt gebruikt als een instrument om te sturen op de 

realisatie van beleidsdoelen en strategische doelen van de gemeente.  

4.2 Zeven uitgangspunten voor maatschappelijk vastgoed 

Uit de visie op vastgoed komen zeven uitgangspunten naar voren die voor gemeenten 

leidraad zijn voor de manier van denken en doen met betrekking tot maatschappelijk 

vastgoed. Elk van de punten wordt in deze paragraaf kort toegelicht.  

 

De zeven uitgangspunten voor maatschappelijk vastgoed zijn: 

1. Een accommodatie is vastgoed voor maatschappelijke functies; 

2. Vastgoed is een faciliterend middel voor beleid en strategie; 

3. We maken expliciete beleidskeuzes over te faciliteren functies; 

4. We werken toe naar een slank, functioneel en financieel gezond vastgoedbestand; 

5. Een functie kan ook worden gefaciliteerd in vastgoed van een ander; 

6. We zetten het vastgoed – meetbaar – doelmatig en doeltreffend in; 

7. Wat we niet nodig hebben, stoten we af. 

 

Een accommodatie is vastgoed voor maatschappelijke functies 

Men beschouwt een accommodatie als huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en de 

mensen die deze activiteiten uitvoeren. Zo zijn gemeentelijke accommodaties een middel om  

maatschappelijk rendement te realiseren. Dit wordt ook wel beleidsopbrengst genoemd. 

Vastgoed is een faciliterend middel voor beleid en strategie 

Dit uitgangspunt staat voorop en betekent dat een gemeente vastgoed inzet ten dienste van 

beleids- of strategische doelen. Voorbeelden hiervan zijn scholen, het gemeentehuis en 

multifunctionele gebouwen met een maatschappelijke functie. Het bezit van vastgoed is dus 

geen doel op zich. 

 

Het kost tijd om veranderingen in een vastgoedportefeuille aan te brengen. Een pand is 

namelijk niet zomaar verkocht en het komt geregeld voor dat er eerst een huurcontract moet 

worden uitgediend. Daarom is het werkbaar om in beginsel uit te gaan van de bestaande 
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eigendomssituaties. Op de lange termijn komt een afweging aan de orde of er gunstigere 

alternatieven zijn voor het hebben van ‘eigendom’. 

We maken expliciete beleidskeuzes over te faciliteren functies 

Voordat men nadenkt over accommodaties en gebouwen, maakt men in het sectorale beleid 

expliciete keuzes over de maatschappelijke functies die men met huisvesting wil faciliteren. 

In beleidsregels formuleert men vervolgens helder en duidelijk op welke manier gefaciliteerd 

wordt. Zo wordt besluitvorming voor alle interne en externe betrokkenen en 

belanghebbenden transparant en voorspelbaar. 

We werken toe naar een slank, functioneel en financieel gezond vastgoedbestand 

Men zet het vastgoed zo efficiënt mogelijk in, verzwaart de vastgoedportefeuille niet onnodig 

en borgt een optimale financiële exploitatie van het vastgoedbestand. 

Een functie kan ook worden gefaciliteerd in vastgoed van een ander 

De keuze om een maatschappelijke functie te faciliteren met huisvesting impliceert niet 

automatisch dat dit met eigen vastgoed gebeurt. Dit kan ook in vastgoed van een derde (met 

financiële ondersteuning vanuit de gemeentelijke beleidsvelden). 

We zetten vastgoed – meetbaar – doelmatig en doeltreffend in 

Periodiek evalueert men het ingezette vastgoed aan de hand van concreet en meetbaar 

geformuleerde criteria als effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en beheerstructuur. 

Wat we niet nodig hebben, stoten we af 

Vastgoed is een faciliterend middel voor beleid en strategie. Vastgoed dat niet voor deze 

doelen nodig is, hoeft niet in eigendom te blijven en wordt op een zo goed mogelijke manier 

afgestoten. 

4.3 Vijf streefdoelen voor maatschappelijk vastgoed 

De vijf streefdoelen bij de omgang met maatschappelijk vastgoed: 

1. Gerichte sturing op beleidsdoelstellingen en strategische doelen; 

2. Fundamentele besluitvorming; 

3. Heldere rolverdeling; 

4. Werkbaar afwegingskader voor de aanpak van huisvestingsvragen; 

5. Professionaliseren van het vastgoedmanagement. 

Gerichte sturing op beleidsdoelstellingen en strategische doelen 

De hoofddoelstelling is dat men met de accommodaties heel gericht wil sturen op de 

beleidsdoelstellingen en de strategische doelen van de gemeente. Dat vraagt in alle gevallen 

– dus ook in Steenbergen – een omslag in denken en doen van operationeel en reactief naar 

tactisch en creatief. Die omslag is noodzakelijk als wij vanuit de huidige situatie waarin wij 

‘beheren wat er is’ toe willen werken naar het ‘sturen op beleidsdoelen en strategische 

doelen’. 

Fundamentele besluitvorming 

Een goede vastgoedsturing vraagt om een fundamentele, gefaseerde besluitvorming die zich 

baseert op een integrale visie en die steeds uitgaat van de bedoeling, het waarom van de 

accommodaties. De besluitvorming wordt afgerond met voortvloeiende vastgoedbeslissingen 

over ‘stenen en de dakpannen’. 
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Heldere rolverdeling en professionele aanpak 

Bij het uitvoeren van besluiten over accommodaties en vastgoed is het van belang dat iedere 

speler zijn eigen rol goed in beeld heeft professioneel invult (rolvastheid). Daarbij gaat het 

niet alleen over de rolverdeling tussen beleidsmaker, vastgoedeigenaar en huurder, maar ook 

om de rolverdeling tussen de samenleving, de gemeenteraad, het college en het ambtelijk 

apparaat.  

Afwegingskader voor de aanpak van huisvestingsvragen 

Het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over huisvestingsvragen uit de 

samenleving moet transparant en goed gemotiveerd verlopen aan de hand van een helder 

afwegingskader. Zo weten alle betrokkenen waar ze aan toe zijn. 

Professionaliseren van vastgoedmanagement 

Sturen met vastgoed heeft een professionele aanpak nodig. Anders werkt het niet. Het 

verwerkelijken van een vastgoedbestand waarmee men efficiënt kan sturen vraagt om een 

specifieke aanpak ‘aan de vastgoedkant’. In vaktermen: portefeuillemanagement. 

5 Fasering 

Wanneer wij als gemeente werk willen maken van ons Maatschappelijk Vastgoed met behulp 

van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken, dan ligt er een ontwikkeltraject in het 

verschiet van beheren naar sturen. Een groot aantal gemeenten is ons daarin al voorgegaan 

en steeds is daar een ontwikkeltraject van meerdere jaren (5 tot 6 jaar) waar te nemen. In 

dat ontwikkeltraject kunnen we drie opeenvolgende fasen onderscheiden. 

5.1 Fase 1: de basis op orde (1-1,5 jaar) 

Visie en uitgangspunten 

Aan de start van fase 1 moeten we heldere uitgangspunten formuleren en vaststellen. We 

hebben hiervoor een notitie van uitgangspunten voor ogen. Daarmee leggen we het 

fundament voor de ontwikkelingen van de komende jaren. Tijdens de beeldvormende 

raadsavond van 15 september 2020 wisselen we van gedachten over deze uitgangspunten. 

Mede op basis van de de informatie, inzichten, de wensen en verwachtingen die deze avond 

opbrengt werken we dan de notitie van uitgangspunten uit. Deze zal eind 2020 ter 

besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.   

 

Organisatieontwikkeling 

In de eerste fase is het van belang om een grondig en goed gestructureerd zicht te krijgen op 

het Maatschappelijk Vastgoed in de gemeente en het beheer daarvan. In eerste instantie tot 

in detail voor de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. Voor gebouwen van 

derden werken we globaler, wanneer dat voor specifieke vraagstukken nodig is. In juni 2020 

is een vastgoedmanager geworven om de organisatie ‘aan de vastgoedkant’ te versterken en 

te ontwikkelen.  

 

Fase 1, resultaten: 

1. Op orde brengen van objectinformatie; 

2. Centraliseren van contractbeheer en contractmanagement voor (ver)huurcontracten; 

3. Uitwerken van een Vastgoedbeheerplan, inclusief Meerjaren Onderhoudsplan; 

4. Genereren van financiële managementinformatie. 

5.2 Fase 2: de keuzes (1-1,5 jaar) 

Beleidsuitgangspunten 

Wanneer de basis voldoende op orde is, komt het er in fase 2 op aan dat we keuzes gaan 

maken in goed gestructureerde besluitvormingsprocessen. Zowel over de manier waarop we 
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onze accommodaties willen inzetten en gebruiken, als over de wijze waarop we omgaan met 

het technische management van het vastgoed. 

 

De tweede fase wordt het kantelpunt van de huidige ‘focus op het beheren van vastgoed’ 

naar de toekomstige ‘focus op faciliteren van beleidsondersteunende functies’. Het streven is 

om in deze fase de organisatie ‘aan de beleidskant’ verder te versterken. 

 

Eerst de beleidskeuzes 

We gaan nu beleidskeuzes maken over maatschappelijke functies en strategische doelen. En 

we schrijven heldere beleidsregels over de manier waarop we de diverse functies willen 

faciliteren, want dat kan per functie verschillen. De keuzes en beleidsregels vormen de 

grondslag voor het streefbeeld van accommodaties in de kernen van de gemeente 

Steenbergen en de manier waarop we die willen (laten) beheren.  

 

Fase 2, resultaat 1: Accommodatiebeleid, besluitvorming door de raad. 

 

Dan het vastgoed 

Ook aan de vastgoedkant gaan we keuzes maken. We gaan het vastgoed indelen in 

deelportefeuilles met elk een eigen aanpak qua onderhoud, beheer, contractvorming. De 

basisinformatie uit fase 1 en de beleidskeuzes hierboven vormen het uitgangspunt.  

 

Fase 2, resultaat 2:Vastgoedbeleid, besluitvorming door de raad. 

 

Evaluatie 

Aan het eind van fase 2 gaan we een evaluatie doen en wegen we af met welke ambities de 

derde fase van de ontwikkeling wordt ingestoken. 

5.3 Fase 3: de sturing (3 jaar en verder) 

Fase 3 behelst de implementatie van sturings- en besluitvormingsprocessen en het 

doorvoeren van maatregelen richting de gewenste situatie. Dit kan pas nader worden 

uitgewerkt als de evaluatie aan het eind van fase 2 is uitgevoerd. 


