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2. Inleiding 
 
In de raadsvergadering van 17 december 2020 heeft de raad de Kadernota Maatschappelijk Vastgoed 

(BBM2000421) vastgesteld. Deze nota is uitvloeisel van de Bestuursopdracht Maatschappelijk Vastgoed 
waarin het college in september 2019 haar ambities met betrekking tot maatschappelijk vastgoed heeft 

geformuleerd (BM2005750). De kadernota definieert wat we verstaan onder het beleid Maatschappelijk 

Vastgoed, de hoofdlijnen en doelstellingen, en het ontwikkelingstraject voor de komende jaren. De 
kadernota is gehanteerd als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma dat nu voor u ligt.  

 
Kern van de kadernota 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 gaan sturen op het creëren 

van meerwaarde voor de samenleving. Dat betekent dat we een ontwikkeling doormaken van operationeel 
beheren naar tactisch en strategisch sturen. Om aan de bestuursopdracht te kunnen voldoen, is nodig dat 

we ons bekwamen op elk van deze drie niveaus. In de voorbereidende fase van uitvoering van de 
bestuursopdracht, begin 2020, is gebleken dat dit een flinke verandering behelst, waarvoor we een aantal 

jaren nodig zullen hebben.  
 

In het voorbereidende jaar 2020, hebben we ons een goed beeld gevormd van de ambitie en de impact die 

dat op de staande organisatie heeft. De staande organisatie is een beherende organisatie. Dat is de manier 
waarop we tot nu toe hebben gewerkt, passend bij de toenmalige opvattingen over vastgoed. Het groeien 

naar een ontwikkelstadium waarin we tactisch en strategisch met maatschappelijk vastgoed omgaan, 
vraagt van ons dat we de vier volgende stappen maken op de zogenoemde Joroff-ladder, zie onderstaand 

plaatje.  

 

 
 
Het doorlopen van het groeipad in dit plaatje kost meerdere jaren. Gemeenten die ons zijn voorgegaan 

laten steevast een traject van een jaar of vijf, zes zien van groeien, ontwikkelen, vallen en opstaan. Wij 
onderkennen dat en zijn daarom weloverwogen bij het begin begonnen.  

 

In 2020 hebben we een robuuste projectstructuur ontworpen met stuurgroep, regiegroep, een werkgroep 
beleid en een werkgroep vastgoed. Deze projectorganisatie heeft aan het eind van voorbereidende jaar de 

kadernota maatschappelijk vastgoed tot stand gebracht en deze is goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 

Verder is 2020 gebruikt om een goed begin te maken met de inventarisatie van ons vastgoed en we 

hebben diverse vastgoeddossiers op poten gezet. Het procesmanagement met betrekking tot de toekomst 
van ’t Cromwiel wordt professioneel ter hand genomen, we hebben besluiten genomen over het al dan niet 

aankopen van het gemeenschapshuis de Vossenburcht, we hebben het huisvestingsvraagstuk van De 
Vraagwijzer opgelost.  

 
We staan aan de vooravond van besluitvorming over de toplaag van de atletiekbaan, we hebben 

overeenstemming bereikt met de voetbalvereniging Steenbergen over de overdracht en financiering van de 

kleedkamers, we hebben de continuering van de huisvesting van de bibliotheek aan de Blauwstraat 
geborgd en we hebben goed zich op een interessante businesscase op die locatie.  

 
In 2020 zijn we er tegenaan gelopen dat nieuwe dingen van de betrokken medewerkers en de staande 

organisatie gevraagd worden. De winkel móet openblijven, terwijl er tegelijkertijd een grootschalige 

renovatie gaande is. Dit wordt in de reguliere, dagelijkse gang van zaken weleens over het hoofd gezien. 
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Dat is begrijpelijk, maar we moeten er alert op blijven niet te overvragen en vooral ruimte te blijven bieden 

aan een stapsgewijze ontwikkeling. En ja, er zijn tijdens het werken ook spaanders gevallen. Zo hebben we 
met de vastgoedinventarisatie niet de vorderingen kunnen maken die we graag hadden gezien. En ook is 

het een opgaaf gebleken tijd en capaciteit te organiseren voor de aandachtspunten die uit het project 
maatschappelijk vastgoed naar voren kwamen. En we hadden in het kader van de pilot opgavegericht 

werken graag verder willen komen met de uitwerking van het samenspel tussen opgaveregisseur en 
managers.  

 

Kortom 2020 is een veelbewogen jaar geweest. We kunnen tevreden zijn met het overall resultaat en het 
feit dat we met de door de raad vastgestelde Kadernota Maatschappelijk Vastgoed een stevig fundament 

gelegd hebben voor de meerjaren ontwikkeling die we op het gebied van maatschappelijk vastgoed hoog 
in het vaandel hebben staan.  

3. Uitgangspunten uit de kadernota 
 
De kadernota geeft de Steenbergse visie op maatschappelijk vastgoed: vastgoed faciliteert.  

 
Het hebben van vastgoed is voor de gemeente Steenbergen dus geen doel, maar een middel. Vastgoed is 

een instrument waarmee we sturen op de realisatie van gemeentelijke doelstellingen.  

 
Uit deze visie vloeien de volgende uitgangspunten voort: 

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. 
 

De kadernota stelt vervolgens een aantal concrete doelen:  
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 kerncoördinatoren, met alle betrokkenen, zoals 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 functioneel, technisch en financieel gezond is. 

 

 
 
 
 
 
ONTWIKKELPUNTEN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED  
Het voorgaande doet een appèl op de bestaande ambtelijke en bestuurlijke organisatie om fundamenteel 

samen te werken aan een aantal ontwikkelpunten.  
 

BEWUSTE STURING OP BELEIDSDOELEN EN RUIMTELIJKE DOELEN 
Tactische en strategische sturing met een integraal karakter. 
 

GESTRUCTUREERDE BESLUITVORMING 
We sturen op ons besluitvormingsproces met de navolgende vier stappen. 
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VAKBEKWAAM VASTGOEDMANAGEMENT 
Indelen en met behulp van een vastgoedinformatiesysteem managen van de vastgoedportefeuille naar de 

te onderscheiden doelen.  

4. Gefaseerde aanpak 
Zoals in de inleiding aangegeven zijn de ambities uit de kadernota niet allemaal op de korte termijn te 

realiseren. Dit vanwege het eenvoudige feit dat veranderingen tijd kosten en dat er van de organisatie een 
grote stap gevraagd wordt. Daarom gaan we in drie fasen te werk. De fasen kunnen elkaar in tijd 

overlappen. Bij de indeling van de 3 fasen en de acties die we in elke fase gaan uitvoeren hebben we ons 
laten leiden door het globaal theoretisch kader uit bijlage 2 en een nadere uitwerking van de stappen uit 

de Joroff ladder in bijlage 3. Met betrekking tot fase 1 is inmiddels een goede start gemaakt met de 

vastgoedinventarisatie en de inventarisatie en verdeling van taken.    
 

FASE 1, DE BASIS OP ORDE (1 tot 1,5 jaar) 
 

De kadernota Maatschappelijk Vastgoed en het voorliggende Uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 

markeren de formele start van fase 1 van het ontwikkeltraject. Zoals in de inleiding ook al is beschreven, is 
gedurende het afgelopen jaar al wel een aantal zaken in gang gezet.   

 
Vastgoedinventarisatie 

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. Gebouwen van derden inventariseren wij globaal, 

wanneer dat voor specifieke vraagstukken nodig is.  
  

Aandachtspunten m.b.t. tot het vastgoed zijn in deze eerste fase: 

1. Uit te voeren (nieuwe) taken en (her)verdeling van taken (loopt). 
2. Op orde brengen van objectinformatie (adressenlijst gereed, inventarisatie per object loopt); 

3. Op orde brengen van contractbeheer en contractmanagement voor (ver)huurcontracten (loopt); 
4. Terug naar een onderhoudsvoorziening, inclusief Beheerplan en langjarige dotatie; 

5. Inzichtelijk maken (bij voorkeur in K2F) van alle inkomsten en uitgaven per object. 
6. Planningslijst maken van alle huidige en toekomstige vastgoedvraagstukken. 

 

Een gedetailleerde uitwerking van de te leveren resultaten van fase 1 is opgenomen in bijlage 4. 
 

Organisatieontwikkeling 
Gaandeweg de eerste fase doen we een evaluatie en bepalen we of er wijzigingen in de formatie en/ of de 

teamsamenstelling nodig zijn om de ontwikkelingen te borgen en te continueren. Ook kan onderzocht 

worden of er aanvullende opleiding nodig is.   
 

Significante dossiers 
1. ’t Cromwiel; 

2. Atletiekbaan (toplaag); 
3. Blauwstraat 30; 

4. Tennisbaan (toplaag, kleedkamers); 

5. Kunstgrasvelden. 
6. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (zie toelichting en stappenplan in bijlage 4). 

 
Bovenstaande opsomming is een dynamische lijst. Afhankelijk van de stand van zaken in lopende of 

nieuwe dossiers kunnen we (in de stuurgroep) besluiten de lijst aan te passen. Significante dossiers lopen 

via de projectstructuur van Maatschappelijk Vastgoed. Dossiers die niet als significant zijn aangemerkt 
worden als regulier werk afgehandeld buiten de projectstructuur van Maatschappelijk Vastgoed.  In bijlage 

6 is een korte toelichting opgenomen over de genoemde dossiers.  
 

Besluitvorming en verantwoording 
College voert uit en informeert de raad op proactieve wijze. 

Raad besluit in geval van begrotingswijzigingen en/of significante politieke importantie.  

 

FASE 2, DE KEUZES (1 tot 1,5 jaar) 
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Beleidsuitgangspunten 
Wanneer de basis voldoende op orde is, gaan we in fase 2 keuzes maken in goed gestructureerde 

besluitvormingsprocessen. Zowel met betrekking tot de omgang met het vastgoed als met betrekking tot 
de accommodaties die we willen inzetten voor de maatschappelijke ontwikkeling. De tweede fase wordt 

dan ook het kantelpunt van ‘focus op vastgoed’ naar ‘focus op (beleidsondersteunende) functies’.  
 

De beleidskeuzes vormen de grondslag voor de accommodaties die we willen inzetten en de manier 

waarop we die willen beheren. Achtereenvolgens gaat dat over:  
1. Het maken van beleidskeuzes over het faciliteren met huisvesting (loopt); 

2. Het uitwerken van toepasbare vormen van beheer en exploitatie en rollen van de gemeente;  
3. Op orde brengen van contractbeheer en contractmanagement voor exploitatiecontracten. 

4. Verbeterde relatie tussen beleid en subsidies. 

 
Met deze uitgangspunten werken we per kern een streefbeeld uit in samenwerking met de samenleving. 

Een streefbeeld is een (geografische) uitwerking van de voorzieningen die we in een kern willen hebben, 
hoe groot, welke spreiding dan wel clustering, welke doelgroepen, hoe te beheren, rol van de gemeente, 

eventuele bovenlokale voorzieningen, etc. 

We zijn in 2020 gestart met een streefbeeld voor de stad Steenbergen, dit wordt later in 2021 gevolgd 

door Dinteloord. De verwachting is dat het eerste streefbeeld, voor de stad Steenbergen, voor het einde 

van 2021 gereed is. 

 

FASE 2, RESULTAAT 1: de keuzes en uitwerkingen die we in fase 2 maken met betrekking tot 

beleidsuitgangspunten leggen we vast in een formeel document Accommodatiebeleid.  
 

 
 

 

Keuzes m.b.t. vastgoed 
Ook aan de vastgoedkant maken we beleidskeuzes. We delen het vastgoed in deelportefeuilles in. Elke 

deelportefeuille kent een eigen aanpak qua onderhoud, beheer, contractvorming. De basisinformatie uit 
fase 1 en de beleidskeuzes hierboven vormen hiervoor het uitgangspunt.  

 

Wat gaan we doen op hoofdlijnen: 
1. De Portefeuille indelen naar deelportefeuilles Beleid, Strategie, Verkoop, Overig; 

2. Uitwerken huurbeleid, methode kostprijs dekkende huur en transitieplan; 
3. Definiëren van vastgoedcriteria om de portefeuille door te lichten en te managen; 

4. Verbeterde monitoring- en verantwoordingscyclus; 
5. Afwegingskader voor aanpassingen in de portefeuille. 

 

Ad 3, vastgoedcriteria 
Met vastgoedcriteria maken we meetbaar hoe ons vastgoed ‘functioneert’, zodat we gefundeerde 

beslissingen kunnen nemen over het al dan niet treffen van maatregelen om het functioneren te 
verbeteren. Voorbeelden van vastgoedcriteria zijn: beleidsondersteuning, ruimtelijke doelen, 

bezettingsgraad, kosten en baten, functionaliteit en staat van onderhoud.  

 
FASE 2, RESULTAAT 2: de keuzes die we in fase 2 maken met betrekking tot ons vastgoed omschrijven we 

in een formeel document Vastgoedbeleid.  
 

Organisatieontwikkeling 
Omdat de focus in fase 2 verschuift naar de beleidskant versterken we de organisatie door de rol 

accountmanager accommodaties te introduceren binnen de bestaande formatie. 

 
Aan het eind van fase 2 evalueren we of er wijzigingen in de formatie, de teamsamenstelling of het 

aanwezige opleidingsniveau nodig zijn om de ontwikkelingen te borgen en te continueren. Ook kan 
afgewogen worden met welke ambities de derde fase van de ontwikkelingen wordt ingestoken.     

 

Dossiers 
T.z.t. actualiseren. 
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Besluitvorming en verantwoording 

College legt Accommodatiebeleid en Vastgoedbeleid ter besluitvorming voor aan de raad.   
 

FASE 3, DE STURING (2 tot 3 jaar, e.v.) 
In fase 3 gaan we over tot de implementatie van sturingsmechanismen en besluitvormingsprocessen, 

verdere professionalisering. Na de evaluatie aan het eind van fase 2 werken we fase 3 verder uit. 

5. Projectorganisatie 
 

Onze projectorganisatie kent drie lagen: 
1. Sturing: Stuurgroep MVG  

2. Regievoering: Regiegroep MVG  

3. Uitvoering: Werkgroep Beleid (W&Z)  
  Werkgroep Vastgoed (BRA)  

 
De stuurgroep maatschappelijk vastgoed bestuurt het ontwikkeltraject conform de kaders uit de kadernota. 

In de stuurgroep worden ook dossiers bestuurd die door de stuurgroep als significant zijn aangeduid 

binnen de opgave maatschappelijk vastgoed. Alle overige dossiers vallen onder regulier werk en worden in 
de lijnorganisatie via de reguliere overleg- en besluitvormingskanalen gerealiseerd. Sturen wordt 

verwezenlijkt door vooraf kaders, wensen en verwachtingen op uit te voeren acties of samen te stellen 
adviesdocumenten af te stemmen en vast te leggen in het vergaderverslag. 

In de stuurgroep hebben zitting: 
 Verantwoordelijke wethouder (VZ, bestuurlijk opdrachtgever); 

 Directie, al dan niet vertegenwoordigd door een gedelegeerde; 

 Verantwoordelijk ambtelijk opdrachtnemer: projectleider; 

 Adviseur MVG (in de beginfase); 

 Agenda lid: betrokken ambtenaren. 

 

De regiegroep voert de integrale regie op het ontwikkeltraject MVG en de als significant aangemerkte 

dossiers. In nauw overleg met de betreffende managers worden de werkzaamheden en acties opgedragen 
aan de staande organisatie. De uitvoering vindt plaats onder directe, hiërarchische aansturing door de 

managers. Resultaten van werkzaamheden en/ of stukken ter besluitvorming worden in de regiegroep 
beoordeeld en na goedkeuring in de stuurgroep voorgelegd aan de bestuurder.  

 

In de regiegroep hebben zitting: 
 Verantwoordelijk ambtelijk opdrachtnemer: projectleider; 

 Manager W&Z en Manager BRA; 

 Voorzitter werkgroep Beleid en Voorzitter werkgroep Vastgoed; 

 Adviseur MVG (in de beginfase); 

 Agenda leden: betrokken ambtenaren en – intern adviseurs. 

        

In en door twee werkgroepen vindt de uitvoering van de benodigde werkzaamheden plaats, worden 
beslisdocumenten uitgewerkt en wordt operationeel samengewerkt met aanpalende afdelingen en interne 

adviseurs. Bij problemen of stagnatie wordt in een vroeg stadium opgeschaald naar de regiegroep, zodat 
vanuit managementniveau kan worden geregisseerd.    

 

De werkgroepen zijn Werkgroep Beleid en Werkgroep Vastgoed. Beide werkgroepen krijgen een 
schriftelijke opdracht van de regiegroep en zij werken ter goedkeuring door de regiegroep een eigen plan 

van aanpak uit.  
 

In de werkgroep beleid hebben zitting: 

 Manager W&Z (in beginfase); 

 Beleidsmedewerker Accommodaties W&Z (VZ); 

 Direct betrokken beleidsambtenaren;  
 Adviseur MVG (in beginfase); 

 Agenda lid: indirect betrokken beleidsambtenaren, interne en/of externe adviseurs. 

 

In de werkgroep Vastgoed hebben zitting: 

 Manager BRA (in beginfase); 

 Beleidsmedewerker Vastgoedmanagement (VZ); 

 Adviseur MVG (in beginfase); 
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 Direct betrokken ambtenaren BRA; 

 Agenda lid: indirect betrokken ambtenaren BRA, interne en/ of externe adviseurs. 

6. Planning 
 
We starten met als uitgangspunt de onderstaande planning op hoofdlijnen. Gaandeweg wordt deze nader 

uitgewerkt en geprioriteerd. Dat doen we onder andere door aan het begin van fase 1 de huidige situatie 
te evalueren (stoplichtdiagram) aan de hand van het in bijlage 2 weergegeven theoretisch kader.   

 

De onderstaande planning is uitgewerkt op basis van de huidige inzichten en beschikbare informatie. We 
moeten er rekening mee houden dat we met maatschappelijk vastgoed in principe een ontwikkeltraject 

doorlopen en geen voorspelbaar en beheersbaar project.  
Dat betekent dat we (in de regiegroep) steeds de ontwikkelingen in en rondom het proces monitoren. 

Wanneer het nodig is, kunnen we besluiten (in de stuurgroep) om de planning aan te passen.  

 

 

7. Mensen en middelen 
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we beschreven hoe we uitvoering geven aan de kadernota 

Maatschappelijk Vastgoed. We kunnen daarbij drie aandachtsgebieden onderscheiden:  
1. Organisatieontwikkeling (nota doorontwikkeling van het cluster Vastgoed en Accommodaties); 

2. Uitvoering van inhoudelijke werkzaamheden; 
3. Behandelen van significante dossiers. 

 
Ad 1: Organisatieontwikkeling. 

 

In de separaat aangeboden nota doorontwikkeling van het cluster Vastgoed en Accommodaties worden de 
benodigde aanvullende middelen voor de transitie naar vastgoedmanagement onderbouwd. Voor een 

gedetailleerde uitwerking van de benodigde middelen en de dekking van de kosten wordt verwezen naar 
de nota doorontwikkeling van het cluster Vastgoed en Accommodaties. 

 

Overallplanning Maatschappelijk Vastgoed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

FASE 1, BASIS OP ORDE (1-1,5 jaar)

1 Kadernota MVG (gereed)

2 Inventariseren en optimaliseren organisatie (om te starten) x x x x x r

3 Inventarisatie Maatschappelijk Vastgoed x x x x x x x x x x r

4 Centralisatie contractbeheer en contractmanagement huurcontracten x x x x x x x x r

5 Financiele administratie x x x x x x x r

6 MOP en Vastgoedbeheerplan: hoofdlijnen, input voor PPN 2023 x x x x r

7 MOP en Vastgoedbeheerplan: verdere uitwerking t.b.v onderhoudsplanning x x r

8 Significant dossier: 't Cromwiel (ingebruikname) x x x x x r

9 Significant dossier: Atletiekbaan  (ingebruikname) x x x x x x x x x x x x x x r

10 Significant dossier: Exploitatie Blauwstraat  (ingebruikname) x x x x x x x x x x x r

11 Significant dossier: Verduurzaming Vastgoed (uitvoeringsplan) x x x x x x x r

12 Significant dossier: Tennisbanen (integrale beleidskeuze) x x x x x x x r

13 Significant dossier:  Kunstgras voetbalvelden (integrale beleidskeuze) x x x x x x x r

14 Evaluatie fase 1 en bijstellen en evt. fase 2 x x r

FASE 2, DE KEUZES (1 tot 1,5 jaar)

1 Beleidskeuzes en beleidsregels (sport, cultuur, onderwijs, zorg en welzijn, etc.) x x x x r

2 Inventariseren en optimaliseren organisatie x x x x r

3 Onderzoek gemeenschapshuizen x x x r

4 Integraal streefbeeld stad Steenbergen x x x x x x x x r

5 Integraal streefbeeld Dinteloord x x x x x x x r

6 Integraal streefbeeld Welberg en Kruisland (n.t.b.)

7 Integraal streefbeeld Nieuw Vossemeer (n.t.b.)

8 Contractbeheer en contractmanagement exploitatiecontracten x x x r

9 Maatregelen t.b.v. realisatie streefbeelden 5 jr uitwerken x x x r

10 Begroting, planning, impactanalyse realisatie streefbeelden x x r

11 Uitvoeringsplan streefbeelden x r

12 Meerjaren investeringsplan vastgoed en accommodaties x r

13 Vastgoed- en accommodatiebeleid x x x x x r

14 Evaluatie fase 2 en verdere uitwerking fase 3 x r

FASE 3, DE STURING (2 tot 3 jaar e.v.)

1 Implementatie van sturingsmechanismen x x x x x x x x r

2 Structureren en formaliseren van besluitvormingsprocessen x x x x x x x x r

3 Voortschrijdende professionalisering

20252024
Onderwerp

2022 20232021
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Overzicht van mensen en middelen. 

 

Organisatieontwikkeling 2021 2022 2023 

Opdracht transitie vastgoedmanagement € 80.000 € 120.000 € 50.000 

Uitvoeren inhoudelijke werkzaamheden    

Vastgoedbeheerder (2 bestaande medewerker) 1.200 uur 600 uur 300 uur 

Beleidsmedewerker Accommodaties (1 best. mdw.) 600 uur 800 uur 800 uur 

Overdacht facilitaire informatie (1 best. mdw.)  200 uur - - 

Aanpassen financiële administratie (fin. adviseur) 600 uur 300 uur 100 

Intern advies (financieel, juridisch, communicatie) Regulier 

Extern advies/ inkoop: 

- Adviseur MVG 

- Opstellen MJOP en MIP (incl. duurzaamheid) 

- Vastgoedbeheerplan (onderdeel inkoop transitie) 

- Vastgoedsoftware 

- Streefbeelden (4 st) 

- Kostprijs dekkende huur (onderdeel inkoop transitie) 

- Vastgoed- en accommodatiebeleid 

 

€ 40.000 

€ 20.000 

incl. 

€ 20.000 

€ 25.000 

incl. 

- 

 

- 

€ 20.000 

incl. 

 

€ 50.000 

incl. 

incl. 

 

- 

- 

Incl. 

- 

PM 

 

incl. 

Significante dossiers    

Procesmanagement ‘t Cromwiel €15.000 - - 

Investeringen uitvoering verduurzaming  PM PM PM 
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Bijlage 1: Definities 
 

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 
Maatschappelijk vastgoed is vastgoed met een maatschappelijke functie. Dat kan zowel eigendom zijn van 
de gemeente als van een derde. 

 

GEMEENTELIJKE BELEIDSVELDEN 
De gemeentelijke beleidsvelden zijn die leefdomeinen waarop wij beleid schrijven. Uit de doelen die hierin 

worden geformuleerd komt de vraag naar het accommoderen van maatschappelijke functies naar voren. 
Voorbeelden van beleidsvelden voor maatschappelijk vastgoed zijn onderwijs, welzijn, sport en cultuur. 

 

ACCOMMODATIEVRAAG 
Een accommodatievraag is de vraag naar een maatschappelijke voorziening voor het huisvesten van een 

bepaalde activiteit of functie. Een accommodatievraag kan voorkomen uit wettelijke verplichtingen of uit 
bestuurlijk vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld een accommodatie voor ontmoeten en verbinden. 

 

ACCOMMODATIE 
Een accommodatie is huisvesting die de gebruiker nodig heeft om zijn functie uit te voeren. 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 
Een streefbeeld is een integrale beschrijving van alle – bestaande en nieuwe/ gewenste – voorzieningen/ 
accommodaties, waarmee de gemeente Steenbergen haar beleidsdoelen en strategische doelen wil 

ondersteunen. Met behulp van een streefbeeld wordt per kern de match tussen vraag (naar functies) en 

aanbod (aan vastgoed) uitgewerkt. 
De leefbaarheid van een kern is bijvoorbeeld een beleidsdoel dat we kunnen ondersteunen met de 

aanwezigheid van een gemeenschapshuis. De ontwikkeling van een wijk is een voorbeeld van een 
ruimtelijk strategisch doel. Het hebben van een grond- en/of vastgoedpositie kan sterk ondersteunend zijn 

aan het kunnen realiseren van de plannen. 

Een streefbeeld kan een belangrijk onderdeel zijn in een breder masterplan voor een kern. 
 

ACCOUNTMANAGEMENT ACCOMMODATIES 
Accountmanagement accommodaties gaat over de beleidsgrondslag achter ons maatschappelijke vastgoed, 

de maatschappelijke organisaties die hieraan uitvoering geven en de manier waarop zij gebruik maken van 

onze voorzieningen. Het hoofddoel is om in goede samenwerking te sturen op de realisatie van het 
streefbeeld. Onderwerpen 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.  

 

VASTGOEDPORTEFEUILLE 
In de vastgoedportefeuille zijn alle vastgoedobjecten die eigendom of huur zijn van de gemeente 

Steenbergen opgenomen. De vastgoedportefeuille wordt daarbij ingedeeld naar deelportefeuilles, 
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, meerjarig 
onderhoud (waaronder verkopen/aankopen, e.d.). 

 

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

hebben van het vastgoed: kapitaalslasten (rente en afschrijving) meerjarig groot onderhoud, jaarlijks 
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onderhoud aan gebouw gebonden installaties (bijvoorbeeld de CV), 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. 
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Bijlage 2: Globaal theoretisch kader, eindplaatje 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

FASE 1 FASE 2 FASE 3

Property Management Asset Management Portfolio Management
operationeel taktisch strategisch

BEHEREN - IN STAND HOUDEN MANAGEN - COORDINEREN STUREN - BESLUITEN

Administratie en registratie Beleidsvorming Beleidsvorming

Objectinformatie Vastgoedportefeuille indelen Portfoliobeleid (strategisch)

Huurdersinformatie Objectbeleid (incl. performance analyses) Criteria vastgoedprestaties

Financiele administratie Vastgoedbeleid / Accommodatiebeleid Beleid organisatieontwikkeling

Vastgoedinformatiesysteem Vastgoedbeheerplan

Afstemming Vraag & Aanbod Besluitvorming

Eigenarenbeheer Huurprijsbeleid Budgettoewijzing

Instandhouding: MOP, contracten P&C Cyclus

Onderhoudsprojecten Financiele exploitatie Criteria Portfolio

Klachten, storingen, meldingen Kosten en baten per object Stuurgroepfunctie Maatregelen Assets

Techniekbeheer (legionella, keuringen, etc.) Meerjaren exploitatie per pand

Verhuur, innen en indexeren Onderhoudsvoorziening Relatiebeheer

Huurdersoverleg op afroep Taxaties Zakelijke dialoog belangengroepen

Gebruiksbeheer* Advisering en Verantwoording

Demarcatie eigenaar/gebruiker Input P&C Cyclus

Facilitair beheer Bugetaanvragen

Technisch gebruiksbeheer Financieel administratieve rapportages

Exploitatiebeheer (gebr. deel) Financiele planning (MOP en MIP)

Relatiebeheer

Accountmanagement huurders

Beoordelen/sturen gebruikersexploitatie

Communicatie doelgroepen

Organisatieontwikkeling

Afdelings(jaar)plan

Verbeter- en verandercycli

Maatregelen aan de portefeuille

Jaarlijkse onderhoudsprojecten

Vastgoedprojecten

Aanpassingen - Investeringen

Aankoop - Verkoop

Aanpassen / indexeren huurcontracten

Gemeentelijk Vastgoed Management, globaal theoretisch kader

* Gebruiksbeheer alleen o.b.v. specifieke 

contractafspraken met huurder
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Bijlage 3: Joroffladder 
 

De vijf niveaus van de Joroff ladder 

Niveau 1: Beheerder 

ALGEMEEN: De beheerder richt zich op de technische instandhouding en het dagelijks beheer 
van panden en verhuursituaties, gaat reactief te werk, heeft focus op technisch 
onderhoud 

PAST BIJ: Fase 1 
ORGANISATIE: Vastgoedbeheerder, administrateur 
KENNIS: Bouwkunde, Elekrotechniek, Wertuigbouw 
INSTRUMENTEN: Meerjaren onderhoudsplan 
  Lijst van adressen en gebruikers 
  Draaiboek (onderhouds)projecten 

  Draaiboek klachten, storingen en meldingen 
  Jaarplanning vastgoedprojecten 
  Jaarlijks onderhoudsproject 
  Tekeningendossier 
  Overzicht onderhoudscontracten 
AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 

Niveau 2: Controller 

ALGEMEEN: De controller is gericht op inzicht in en beheersing van kosten en mogelijkheden 
voor kostenverlaging, focus op  financiële aspecten en financiële rapportage en 
verantwoording.  

PAST BIJ:  Fase 1 
KENNIS: Vastgoedexploitatie, contractmanagement, huurrecht, kostenkengetallen vastgoed 
ORGANISATIE: Vastgoedmanager, vastgoedbeheerder, contractjurist 
INSTRUMENTEN: Beschrijving en toetsing team vastgoed 
  Volledige vastgoedinventarisatie 
  Vastgoedinformatiesysteem 
  Vastgoedbeheerplan 
  Onderhoudsvoorziening operationeel 
  Gecentraliseerd en op orde gebracht contractbeheer en -management 
  Huurregister (overzicht huurcontracten) en termijnkalender (facturatieschema) EIS 

ACCOUNTANT 
  Meerjaren Investeringsplan 
  Demarcatie tussen eigenaarsbeheer en gebruiksbeheer 
  (Keurings)rapporten legionella, energielabel, NEN 3140, Asbest, liften, e.d. 
  Inzicht in kosten en baten per pand (aanpassen en ontsluiten K2F!) 
  Financiele rapportage vastgoedkosten en beleidskosten 
  Overzicht (verwachte) leegstand 
  Kostprijsberekeningen  
AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 
  Evaluatie fase 1 

Niveau 3: Manager 

ALGEMEEN: De manager richt zich op de (voortdurende) afstemming van vraag en aanbod, 
focus op functionele aspecten.  

PAST BIJ: Fase 2 
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ORGANISATIE: Vastgoedmanager, vastgoedbeheerder, contractjurist, accountmanager 
accommodaties 

KENNIS: Vastgoedmanagement, maatschappelijk beleid, marktontwikkelingen 
INSTRUMENTEN: Geformaliseerd besluitvormingsproces maatschappelijk vastgoed 
  Beschrijving en toetsing team beleid 

  Inventarisatie staand beleid - aanvullen beleidslacunes 
  Limitatieve lijst beleidskeuzes en -regels m.b.t. faciliteren met huisvesting 
  Beschrijven huisvestingsvraag uit staand beleid 
  Subsidiebeleid herijkt m.b.t. beleidsregel en huisvestingscomponent 
  Uitwerking varianten en keuzeboom voor eigendom- en beheerconstructies 
  Definitie en keuzeboom diverse rollen van de gemeente  

  Inventarisatie en herijking ruimtelijk/ strategische doelen  (strategisch vastgoed) 
  Streefbeelden voor accommodaties per kern 
  Kostprijs dekkende huren + transitieplan 
  Huurprijsbeleid 
  Afwegingskader aanhouden, aanpassen, verkopen, slopen 
  Analyse vastgoedportefeuille en keuzes m.b.t. aanhouden, aanpassen, verkopen, 

slopen 
  Definitie van de kernportefeuille vastgoed 

  Definitie vastgoedcriteria 
  Objectplan per object, incl. langjarige exploitatiebegroting 
  Onderzoek gemeenschapshuizen 
  Bezettingsgraden in beeld 
AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 
  Vastgesteld accommodatie- en vastgboedbeleid (integraal dan wel separate 

sukken) 
  Evaluatie fase 2, uitwerking doelen fase 3 

Niveau 4: Ondernemer 

ALGEMEEN: De ondernemer gaat planmatig om met huisvestingsvragen, werkt oplossingen uit 
en ontplooit initiatieven, focus op organisatorische aspecten 

PAST BIJ: Fase 3 
ORGANISATIE: Vastgoedmanager, vastgoedbeheerder, contractjurist, accountmanager 

accommodaties, senior projectleider 
KENNIS: Project- en procesmanagement, integraal werken, vastgoedfinanciering, 

bedrijfsprocessen intern en van gebruikers, overheidsbeleid, maatschappelijke 
ontwikkelingen 

INSTRUMENTEN: Impactanalyse streefbeeld, plan van aanpak en begroting per kern 
  Mandaatregeling voor de vastgoedafdeling 
  Objectplannen aanvullen met SWOT analyses 
  Meerjaren investeringsplan kernportefeuille o.b.v. objectdossiers 
AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 

  Tussentijdse evaluatie, evt. bijstellen 

Niveau 5: Strateeg 

ALGEMEEN: De strateeg adviseert het management bij strategische beslissingen over 
huisvesting instrument om doelen te bereiken, anticipeert op 
organisatieontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt, focus op de langere 
termijn.  

PAST BIJ:  Fase 3 
ORGANISATIE: Vastgoedstrateeg, bedrijfsjurist, e.d. 
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KENNIS: Bedrijfsmanagement, bedrijfskunde, bestuurskunde, stadsontwikkeling en -
marketing,  

INSTRUMENTEN: (Ruimtelijke) toekomstvisie voor de gemeente 
  Samenwerkingsmodel huisvesting - facilitymanagement huurders 
  Langetermijn portefeuilleplan, winst- en risicoberekeningen 

AFRONDING: Periodieke evaluatie en bijsturing 
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Bijlage 4: Checklist per fase 
 

Checklist per fase 

Fase 1:  Basis op orde 

ORGANISATIE: Werving beleidsmedewerker vastgoedmanagement (loopt) 
  Beschrijving en toetsing team vastgoed 
 Evaluatie huidige situatie aan de hand van theoretisch kader (bijl. 1, stoplichtdiagram) 
KENNIS: Vastgoedexploitatie, contractmanagement, huurrecht, kostenkengetallen vastgoed 
INSTRUMENTEN: Meerjaren onderhoudsplan 
  Lijst van adressen en gebruikers (gereed) 
  Draaiboek (onderhouds)projecten 
  Werkmethodiek klachten, storingen, meldingen (huidige evalueren) 
  Vastgoedplanning 
  Jaarlijks onderhoudsproject (huidige evalueren) 
  Tekeningendossier (huidige evalueren) 
  Overzicht onderhoudscontracten (huidige evalueren) 
  Volledige vastgoedinventarisatie (loopt) 
  Vastgoedinformatiesysteem 
  Vastgoedbeheerplan 
  Onderhoudsvoorziening operationeel 
 Verduurzamingsplan 

  Gecentraliseerd en op orde gebracht contractbeheer en -management (loopt) 
  Huurregister (overzicht huurcontracten) en termijnkalender (facturatieschema)  

OPM: EIS ACCOUNTANT EX BBV 
  Meerjaren Investeringsplan 
  Demarcatie tussen eigenaarsbeheer en gebruiksbeheer (huidige evalueren) 
  (Keurings)rapporten legionella, energielabel, NEN 3140, Asbest, liften, e.d. 
  Inzicht in kosten en baten per pand (aanpassen en ontsluiten K2F!) 
  Financiële rapportage vastgoedkosten en beleidskosten 
  Overzicht (verwachte) leegstand 
  Kostprijsberekeningen  
AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 
  Evaluatie fase 1 

Fase 2, Beleidskeuzes 

ORGANISATIE: Beleidsmedewerker Accommodaties 
  Beschrijving en toetsing team beleid 
 Evaluatie huidige situatie aan de hand van theoretisch kader (bijl. 1, stoplichtdiagram) 
KENNIS: Vastgoedmanagement, maatschappelijk beleid, marktontwikkelingen 
INSTRUMENTEN: Geformaliseerd besluitvormingsproces maatschappelijk vastgoed 
  Inventarisatie staand beleid - aanvullen beleidslacunes 
  Limitatieve lijst beleidskeuzes en -regels m.b.t. faciliteren met huisvesting 
  Beschrijven huisvestingsvraag uit staand beleid 
  Subsidiebeleid herijkt m.b.t. beleidsregel en huisvestingscomponent 
  Uitwerking varianten en keuzeboom voor eigendom- en beheerconstructies 
  Definitie en keuzeboom diverse rollen van de gemeente  
  Inventarisatie en herijking ruimtelijk/ strategische doelen (strategisch vastgoed) 
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  Streefbeelden voor accommodaties per kern (Steenbergen loopt) 
  Kostprijs dekkende huren + transitieplan 
  Huurprijsbeleid 
  Afwegingskader vastgoedmanagement: aanhouden, aanpassen, verkopen, slopen 
  Analyse vastgoedportefeuille en keuzes m.b.t. aanhouden, aanpassen, verkopen, 

slopen 
  Definitie van de kernportefeuille vastgoed 
  Definitie vastgoedcriteria 
  Objectplan per object, incl. langjarige exploitatiebegroting 
  Onderzoek gemeenschapshuizen 
  Bezettingsgraden in beeld 

AFRONDING: Opleverlijst/ checklist geleverde resultaten 
  Vastgesteld accommodatie- en vastgboedbeleid (integraal dan wel separate sukken) 
  Evaluatie fase 2, uitwerking doelen fase 3 

Fase 3, Sturing  

ALGEMEEN: Uitwerken na de evaluatie van fase 2. 
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Bijlage 5: Toelichting en stappenplan verduurzaming 
 
Aanleiding 

De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is een significant dossier in fase 1 van het 
uitvoeringsplan Maatschappelijk Vastgoed. Dit dossier vraagt om een gestructureerde uitwerking die begint 

met een goede voorbereiding en planvorming. Hieronder volgt een korte toelichting. 

 
Algemeen 

Het bijzondere van duurzaamheid is dat het een thema is en géén project. Het thema kan voorkomen in 
allerlei projecten en projecten, die zonder beleid aan goede samenhang inboeten.  

Zodra we werk gaan maken van verduurzaming van vastgoed is er eerst behoefte aan duidelijke 

uitgangpunten in overall gemeentelijk beleid, want vastgoed faciliteert. Wanneer er niet of niet voldoende 
beleid is, kan de afdeling vastgoed zich alleen naar beste inzicht richten op technische oplossingen en 

richtlijnen.  
De onderstaande globale stappen hebben als doel een goede weg te vinden in de planvorming en 

uitvoering rondom de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Daarbij wordt ook aangegeven in 
welke fase van het uitvoeringsplan e.e.a. ter hand genomen gaat worden.  

 

Stappen 
 
IN FASE 1 VAN HET UITVOERINGSPLAN: 

1. Inventarisatie van landelijke en gemeentelijke doelstellingen en ambities op het gebied van 

duurzaamheid.  

2. Vertalen naar algemene doelen en evt. verplichtingen m.b.t. maatschappelijk vastgoed. 

3. Voorlopige indeling maken van het gemeentelijk vastgoed naar de diverse vastgoedportefeuilles met 

bijbehorend ambitieniveau. 

4. Globaal doorlichten van de vastgoedportefeuille op doelen en verplichtingen en het maken van een 

grove raming op basis van kostenkengetallen.  

5. Bestuurlijke besluitvorming over de kaderstelling voor het vervolgtraject.  

6. Waar nodig uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek aan een of meerdere panden, bijvoorbeeld in 

de vorm van een maatwerkadvies met verbetermaatregelen.  

7. De globale raming relateren aan de gemeentelijke begroting en een eerste toets van de haalbaarheid 

uitvoeren. 

8. Uitwerken en ramen van scenario’s (incl. uitgangspunten) voor de verduurzaming van vastgoed. 

9. Samenhang uitwerken tussen duurzaamheidsmaatregelen enerzijds en MOP respectievelijk 

subsidieregelingen (split incentive) anderzijds. 

10. Scenario’s en advies voorleggen ter bestuurlijke besluitvorming.   

IN FASE 2 VAN HET UITVOERINGSPLAN: 

11. Uitvoeringsplan uitwerken. 

12. Verduurzaming uitvoeren. 
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Bijlage 6: Toelichting significante dossiers 
 
1. ’t Cromwiel 

 

Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

De huidige exploitatie van ’t Cromwiel 
verloopt niet optimaal. De raad streeft 
naar een versterking van de culturele 
functie. Het huidige contract met 
Optisport loopt af.  

1. Voor de korte termijn (5jr) een overbruggend 
exploitatiecontract met een exploitatiestichting. 
2. Voor de langere termijn een 
toekomstperspectief dat past binnen het nog uit 
te werken streefbeeld voor de stad Steenbergen  

 

2. Atletiekbaan (toplaag) 
 

Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

De toplaag van de atletiekbaan aan de 
Seringenlaan is aan vervanging toe., 
terwijl de ondergrond niet meer 
optimaal is.   
De vraag is hoe e.e.a. moet worden 
vervangen.  
Voorafgaand aan de technische keuze 
gaat de beleidsafweging op welke 
manier de gemeente de functie atletiek 
wil faciliteren.  

1. Raadsvoorstel met beleidskeuze en technische 
uitvoering.  
2. Uitvoering conform raadsbesluit. 
3. Ingebruikname begin 2022.  

 

3. Blauwstraat 30 

 

Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

De bibliotheek aan de Blauwstraat 30 
wil naar een aanzienlijk kleiner te huren 
vloeroppervlak.  
De locatie zal over 5-10 jaar in 
ontwikkeling worden genomen. 
Onderzoek is nodig om de ontstane 
leegstand in te vullen. 
 

1. Borgen van de huisvesting van de bibliotheek 
aan de Blauwstraat 30 in sterk verkleinde vorm. 
2. Uitwerken van een haalbare businesscase: 
verhuurconcept met meerdere samenwerkende 
maatschappelijke organisaties.  
3. Implementeren van het nieuwe 
verhuurconcept binnen de kaders die de 
voorgenomen gebiedsontwikkeling toelaat.   

 
4. Tennisbaan (toplaag, kleedkamers) 

 

Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

De toplaag van de tennisbanen in 
Steenbergen naderen einde levensduur. 
De vraag is hoe e.e.a. moet worden 
vervangen.  
Voorafgaand aan de technische keuze 
gaat in principe de beleidsafweging op 
welke manier de gemeente de functie 
tennis wil faciliteren. 
  

1. Vaststellen van de restlevensduur van de 
toplaag van de banen in Steenbergen. 
2. Integraal raadsvoorstel over de manier waarop 
de functie tennis binnen de gemeente wordt 
gefaciliteerd (o.a. toekomstperspectief, soort 
banen, aantal banen, mate van privatisering, 
eigen bijdrage bij uitgebreider wensenpakket 
vereniging + uitvoeringsvoorstel tennisbanen 
Steenbergen). 
3. Uitvoering vervanging Steenbergen conform 
raadsbesluit. 
4. Overige vervangingen en harmonisatie op 
natuurlijke momenten.  

 
 

5. Kunstgrasvelden 
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Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

De kunstgrasvelden van de 
voetbalvereniging aan de Molenkreek in 
Dinteloord naderen einde levensduur. 
De vraag is hoe e.e.a. moet worden 
vervangen.  
Voorafgaand aan de technische keuze 
gaat in principe de beleidsafweging op 
welke manier de gemeente de functie 
voetbal wil faciliteren. 
  

1. Vaststellen van de restlevensduur van de 
toplaag van de velden in Steenbergen. 
2. Integraal raadsvoorstel over de manier waarop 
de functie voetbal binnen de gemeente wordt 
gefaciliteerd (o.a. toekomstperspectief, soort 
velden, aantal velden, mate van privatisering, 
eigen bijdrage bij uitgebreider wensenpakket 
vereniging + uitvoeringsvoorstel voetbalvelden 
Dinteloord). 
3. Uitvoering vervanging voetbalvelden conform 
raadsbesluit. 
4. Overige vervangingen en harmonisatie op 
natuurlijke momenten.  

 
6. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed  

 

Aanleiding en vraagstelling Doelstelling 

Beleid van de gemeente is dat alle 
gebouwen van de gemeente in 2050 
energieneutraal zijn.   
De vraag is of, hoe en voor welke 
gebouwen moet worden geïnvesteerd 
in verduurzaming. 
 

Zie toelichting en stappenplan in bijlage 6 
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