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Raadsvergadering Agendanummer:
17 december 2020

Onderwerp: Kadernota maatschappelijk vastgoed 2021-2031

Steenbergen; 17 november 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Maatschappelijk vastgoed staat met regelmaat op de agenda van de raad. Voorbeelden van 
belangrijke dossiers zijn 't Cromwiel en de atletiekbaan. Daarom heeft het college in september 
2019 haar ambities met betrekking tot maatschappelijk vastgoed geformuleerd in een 
Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed (BM1904181).

Kern van de bestuursopdracht is de ambitie om niet alleen maar te beheren wat we hebben aan 
vastgoed, maar dat we vanuit de gemeente met behulp van vastgoed bewust en doelgericht te gaan 
sturen op het creëren van meerwaarde voor de samenleving.

Om goed onderbouwde en breed afgewogen beslissingen te nemen over ons maatschappelijk 
vastgoed zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, vastgesteld door de raad. De 
achterliggende tijd is benut voor het voorbereiden van het ontwikkelingstraject. Er is een begin 
gemaakt met de inventarisatie van ons vastgoed.

Op 15 september 2020 organiseerde de raad een beeldvormende vergadering over Leefbaarheid en 
Kernen en Maatschappelijk Vastgoed. Tijdens deze avond is gesproken met inwoners van onze 
gemeente en diverse maatschappelijke organisaties. Dat gebeurde mede op basis van de 
'Beeldvormende notitie Maatschappelijk Vastgoed' van 26 augustus 2020.

De eerstvolgende stap is nu de vaststelling van kaders voor het ontwikkeltraject van de komende 
járen. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad. Met de bijgaande Kadernota maatschappelijk 
vastgoed doen wij u een voorstel voor de kaders bij het ontwikkeltraject maatschappelijk vastgoed.

2. Achtergrond
Hieronder volgt een samenvatting van de nota. Voor het overige wordt verwezen naar de nota zelf.

De visie op maatschappelijk vastgoed is dat 'vastgoed faciliteert!' Het hebben van vastgoed is voor 
de gemeente Steenbergen geen doel, maar een middel. Een instrument waarmee we sturen op de 
realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ruimtelijke doelstellingen.

Beleidsdoelstellingen vinden we terug onder meer in de volgende beleidsvelden: eigen 
dienstverlening en bedrijfsvoering, leefbaarheid en kernen, welzijn en zorg, onderwijs, binnen- en 
buitensport, cultuur en erfgoed.
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Ruimtelijke doelstellingen vloeien voort uit de ruimtelijke ontwikkelingen die we mogelijk willen 
maken. Soms is het hebben van vastgoed hiervoor een goed middel. We spreken dan over 
strategisch vastgoed. Een voorbeeld hiervan is de aankoop van een pand voor de aanleg van een 
weg.

Uit onze visie volgen de kaders voor onze manier van denken en doen met maatschappelijk 
vastgoed:
1. Vastgoed is een faciliterend middel voor beleid en ruimtelijke ontwikkeling;
2. We maken expliciete beleidskeuzes over te faciliteren functies;
3. Een functie kan ook worden gefaciliteerd in vastgoed van een ander;
4. We zetten ons vastgoed meetbaar doelmatig en doeltreffend in;
5. We werken toe naar een verantwoord, functioneel en financieel gezond vastgoedbestand;
6. Wat we niet nodig hebben, stoten we af.

Maatschappelijk vastgoed faciliteert het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen en 
ruimtelijke doelen. Dat is ons uiteindelijke doel. Om dat doel te bereiken, stellen we de volgende 
subdoelen:
1. Een integraal streefbeeld voor elk van de zes kernen (de vraag);
2. Een goed passend aanbod aan accommodaties in elke kern (het aanbod);
3. Een optimale clustering van maatschappelijke en (eventueel) gemeentelijke functies;
4. Inzet van vastgoed van derden waar dat mogelijk en passend is;
5. Nauwe samenwerking via de kerncoördinator met alle betrokkenen, o.a. de stads- en 

dorpsraden;
6. Breed afgewogen besluitvorming die voor alle betrokkenen helder en transparant is, over het al 

dan niet faciliteren van maatschappelijk vastgoed;
7. Goede en sluitende afspraken over het beheer van de accommodaties;
8. Een verantwoorde vastgoedportefeuille, die technisch en financieel goed gezond is.

Na vaststelling van de voorliggende kadernota door uw raad geven wij aan de hand van de 
genoemde doelen uitwerking aan een uitvoeringsagenda en -planning. Dit is een 
ontwikkelingstraject, van beheren naar sturen, dat tijd kost. Daarom hebben we een gefaseerde 
uitwerking voor ogen.

3. Overwegingen
Om goed onderbouwde en breed afgewogen beslissingen te kunnen nemen over het 
maatschappelijk vastgoed in onze gemeente zijn een duidelijk kader en heldere spelregels nodig, die 
door de raad zijn vastgesteld. Hierop kunnen we de komende járen de ontwikkeling die we voor 
ogen hebben baseren.

4. Middelen
Wanneer uw raad de nota vaststelt zien wij een ontwikkeltraject in drie fasen over meerdere járen 
tegemoet. Als hiervoor extra budget nodig is, volgt hiervoor een voorstel in de Perspectiefnota 2022.

We brengen voor het vastgoed de kosten van het hebben van eigendom en de kosten voor de 
instandhouding in beeld. Waar dat nodig is, zal ook met betrekking tot de vastgoedkosten nieuw 
budget gevraagd worden.
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5. Risico's
Wanneer uw raad de nota vaststelt ligt er een uitdaging voor de staande organisatie deze ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Het risico bestaat dat hiervoor organisatorische en eventueel personele 
aanpassingen nodig zijn.

6. Communicatie/Aanpak
Na vaststelling van de kadernota maatschappelijk vastgoed informeren wij u op korte termijn over 
de aanpak en de planning door middel van een uitvoeringsprogramma.

7. Voorstel
Wij stellen u voor om de Kadernota maatschappelijk vastgoed vast te stellen.

Hoogachtend, (
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
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