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INLEIDING

Binnen Noordoostpolder is een ruim aanbod van maatschappelijke accommodaties 

aanwezig. Deze accommodaties maken het (mede) mogelijk dat activiteiten op het gebied 

van onderwijs, welzijn, zorg, cultuur en sport kunnen plaatsvinden. Hiermee dragen ze bij 

aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de dorpen. Daarnaast leveren de 

maatschappelijke accommodaties ook indirecte effecten als het gaat om sociale vorming, 

volksgezondheid, integratie en participatie. De gemeente staat voor de aanzienlijke opgave 

om het voorzieningenniveau ook naar de toekomst toe op peil te houden. Naast de 

gebouwen waarin maatschappelijke activiteiten plaatsvinden, heeft Noordoospolder ook 

andere gebouwen in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen voor de eigen organisatie 

(gemeentehuis, gemeentewerf), woningen, torens, strategische aankopen en leegstaande 

gebouwen. 

Door de ontstaansgeschiedenis van Noordoostpolder zijn veel gebouwen ouder dan vijftig 

jaar. Deze verouderde panden vragen steeds meer onderhoud in een tijd dat er minder 

middelen beschikbaar zijn en er niet gereserveerd wordt voor vernieuwing. Daarnaast 

sluiten ze qua functionaliteit en flexibiliteit minder aan bij de wensen en eisen van deze tijd. 

Tegelijkertijd verandert de vraag naar voorzieningen, onder meer door stagnatie van de 

woningbouw, bevolkingsafname in de dorpen, ontgroening en vergrijzing. Steeds meer 

gebouwen komen (gedeeltelijk) leeg te staan en er ontstaan exploitatieproblemen, want 

iedere vierkante meter moet wel onderhouden, beheerd en verwarmd worden. Voor het 

onderwijs geldt dat de bekostiging vanuit het Rijk voor instandhouding van 

schoolgebouwen uitgaat van de normatieve ruimtebehoefte op basis van het aantal 

leerlingen. In de vergoeding wordt dus geen rekening gehouden met leegstaande 

capaciteit. De demografische ontwikkelingen kunnen ook doorwerken in de vitaliteit van het 

verenigingsleven in de dorpen door afname van het aantal vrijwilligers en toenemende 

individualisering. 

Tegelijkertijd zien we ten aanzien van maatschappelijk vastgoed een landelijke trend van 

heroriëntatie op de rol van de overheid. Gemeenten plaatsen zich meer op afstand en laten 

steeds meer over aan burgers en instellingen. Deze heroriëntatie vindt ook plaats bij 

andere partijen, zoals woningcorporaties en zorginstellingen. Wie zorgt er in de toekomst 

voor dat maatschappelijke activiteiten adequaat gefaciliteerd worden? Hoe houden we het 

voorzieningenniveau de komende jaren op peil en betaalbaar? Hoe gaat de gemeente om 

met de toenemende leegstand van gebouwen? 

Naar verwachting is er een aanzienlijke investering nodig om verouderde accommodaties 

weer up-to-date te krijgen. De gemeente Noordoostpolder reserveert voor het groot 

onderhoud van gebouwen die de gemeente in beheer heeft (Ingenieursbureau). Er wordt 

echter niet gereserveerd voor het vernieuwen van panden. Renovatie of nieuwbouw is 

hierdoor afhankelijk geworden van de ‘toevallige’ beschikbaarheid van middelen. Vanuit 

financieel beheersmatig perspectief is het gewenst ook functionele upgrading en 

vervangende nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed op te nemen in een zogeheten 

‘meerjarenvastgoedplan’. Door vroegtijdig slimme keuzes te maken kan het 

vastgoedbestand in technische en functionele zin op orde blijven. 

In 2012 is een visie op maatschappelijke accommodaties opgesteld. Hiermee wordt 

aangesloten op kernopgave 4 ‘Herstructureren voorzieningen’ uit de Sociale Structuurvisie 

(2012). Deze visie geeft richting aan het beleidsplan dit binnen het project ‘Voorzien in 

vastgoed’ wordt opgesteld. 
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De opgestelde dorpsvisies vormen ook aanleiding voor een visie op maatschappelijke 

accommodaties. Een aantal dorpsvisies steekt nadrukkelijk in op bundeling van 

voorzieningen met als doel deze te behouden voor het dorp en de kwaliteit van deze 

voorzieningen te verbeteren door onderlinge samenwerking.

De nieuwe gemeenteraad heeft op de raadsagenda in 2015 het ‘voorzieningendebat’ 

geplaatst en voor 2016 staat het ‘accommodatiebeleid’ geagendeerd. Met het project 

‘Voorzien in vastgoed’ wordt uitvoering gegeven aan beide onderwerpen die vele 

raakvlakken hebben. Daarnaast wordt tijdens de scenarioplanning al een eerste aanzet 

gedaan voor het voorzieningendebat.

PROBLEEMSTELLING

Bovenstaande ontwikkelingen leiden ertoe dat de bestaande situatie in Noordoostpolder 

niet in stand kan worden gehouden. Er is sprake van:

technische en functionele veroudering van gebouwen•

een veranderende vraag naar accommodaties •

toenemende leegstand van voornamelijk voormalige onderwijsgebouwen •

exploitatieproblemen •

onvoldoende middelen om vanaf 2019 alle gemeentelijke gebouwen in stand te •

houden, laat staan te vernieuwen

Daarnaast zijn de volgende knelpunten geconstateerd ten aanzien van de organisatie 

rondom het gemeentelijk vastgoed:

(centraal) inzicht en overzicht in de prestaties van de vastgoedportefeuille ontbreekt•

informatie die relevant is voor het nemen van beslissingen over vastgoed  is •

versnipperd over de gemeentelijke organisatie en niet in alle gevallen toe te wijzen 

aan een specifiek gebouw. Onderstaand overzicht laat zien welke afdelingen hierbij 

betrokken zijn. 

afdeling taak

Ingenieursbureau groot onderhoud, verhuur, verkoop, contracten, nieuwbouw, projecten

Wijkbeheer klein onderhoud, klachtenonderhoud, sporthalbeheer

Maatschappelijke

ontwikkeling

inhoudelijke verantwoording voor huisvesting maatschappelijke 

activiteiten, maatschappelijke output, onderwijshuisvesting, 

buurthuizen, MFA’s 

FPC financiële administratie

Advies verzekeringen

Belastingen WOZ-administratie en -taxatie
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VRAAGSTELLING

Vanuit de dorpsvisies blijkt dat maatschappelijke activiteiten belangrijk zijn voor de 

leefbaarheid en sociale cohesie in Noordoostpolder. In veel gevallen worden deze 

activiteiten gefaciliteerd middels gebouwen. De gemeente speelt hierbij vaak een rol, 

bijvoorbeeld als eigenaar, beheerder of subsidieverstrekker.Net als bijna alle andere 

gemeenten in Nederland staat de gemeente Noordoostpolder voor een dilemma: 

“Hoe kunnen waardevolle maatschappelijke activiteiten 

structureel op een adequate wijze gehuisvest blijven, 

ondanks een veroudering van het gebouwenbestand en oplopende kosten?”

Om in de toekomst maatschappelijke activiteiten te kunnen blijven huisvesten en middelen 

op de juiste manier in te zetten is een integraal accommodatie- en vastgoedbeleid nodig. 

Dit moet een strategisch meerjarenperspectief bieden op de inzet van accommodaties voor 

maatschappelijke activiteiten en op de optimalisering van de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille. Hierbij staan drie hoofdvragen centraal:

maatschappelijk: wat zijn waardevolle activiteiten en op welke wijze kunnen deze 1-

gehuisvest worden?

financieel: welke investeringen zijn de komende jaren nodig om de (maatschappelijke) 2-

accommodaties op een voor ons wenselijk niveau te krijgen en te houden?

organisatorisch: welke rol willen we als overheid innemen en hoe borgen we 3-

strategisch vastgoedmanagement intern? 

Bij het beantwoorden van deze hoofdvragen komen de volgende deelvragen aan de orde:

algemeen

welk vastgoed heeft de gemeente Noordoostpolder in eigendom?••••

wat is de (toekomstige) bezetting en waardering van deze accommodaties?•

welke optimaliseringskansen en alternatieven zijn aanwezig?•

wat is het gewenste perspectief?•

welke maatregelen zijn nodig om het gewenste perspectief te bereiken? •

maatschappelijk

welke maatschappelijke output leveren gebouwen op?•

hoeveel vierkante meter vastgoed is er nodig en met welke functionele eisen?•

financieel

wat kost het om gebouwen in stand te houden? ••••

wat is het financiële rendement van gebouwen?•

wat is gezien de leeftijd en het eindbeeld van een gebouw nog een verstandige •

onderhoudsinvestering volgens de life cycle benadering?

welke investeringen en opbrengsten zijn gemoeid met voorgestelde maatregelen?•

organisatorisch 

welke vastgoedrol wenst de gemeente Noordoostpolder in te nemen?•

hoe komen we tot een scheiding van huisvestingskosten en subsidie?•

hoe organiseer ik vastgoedtaken intern binnen de gemeente?•
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DOEL

Met de uitvoering van het project ‘Voorzien in vastgoed’ worden meerdere doelen gediend. 

inzicht en beheersbaarheid

Momenteel is informatie over onder meer kosten, opbrengsten, onderhoud, gebruik en 

contracten van de gebouwen, verspreid binnen de organisatie. Een belangrijke basis voor 

het beleid voor accommodaties en vastgoed is een centrale registratie. Dit biedt inzicht in 

alle waarden en prestaties van gebouwen. Dit is nodig om goed te kunnen sturen op 

vastgoed, gebouwen efficiënt in te zetten en de (financiële) beheersbaarheid van 

vastgoedportefeuille te verbeteren. Hiermee kan snel en adequaat worden geanticipeerd op 

interne en externe vraagstukken. Door inzicht te bieden in zaken als bezetting, kostprijs en 

(indirecte) subsidies, worden zaken transparant gemaakt. Dit leidt ook tot een stukje 

bewustwording, zowel intern als extern, van de kosten die gepaard gaan aan het 

huisvesten van activiteiten en het in stand houden, exploiteren en vernieuwen van 

accommodaties. 

afstemming (toekomstige) vraag en aanbod

‘Voorzien in vastgoed’ richt zich op een optimale en flexibele afstemming van vraag naar en 

aanbod van accommodaties om waardevolle maatschappelijke activiteiten te kunnen 

behouden in Noordoostpolder. Dit betekent dat gebouwen zo efficiënt mogelijk worden 

benut, waar mogelijk voldoen aan de wensen van gebruikers en op de juiste plek zijn 

gesitueerd. 

heldere kaders

De verwachting is dat we als gemeente principiële keuzes moeten maken in het beleid 

waarvoor de gemeente Noordoostpolder op (middel)lange termijn staat. Het beleidsplan dat 

wordt ontwikkeld moet heldere kaders bieden ten aanzien van het gewenste 

voorzieningenniveau in de buurten en dorpen. Dit kan ook een verandering betekenen in 

taken en rollen ten aanzien van accommodaties. De beleidsuitgangspunten moeten 

duidelijkheid geven over de taak, rol en verantwoordelijkheid die de gemeente 

Noordoostpolder voor zichzelf ziet weggelegd bij het realiseren, in eigendom hebben, 

beheren of exploiteren van accommodaties. Dit hangt mede af van de mate waarin en 

waarop de gemeente wil kunnen sturen. Op stenen, activiteiten of maatschappelijke 

output? Ook spelen de rol die private partijen kunnen en willen vervullen en eventuele 

risico’s die hiermee gepaard gaan hierbij een rol. Er wordt afstemming gezocht met reeds 

geplande onderzoeken, zoals het onderzoek naar de oprichting van een sportbedrijf. Het 

beleidsplan biedt helderheid over wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort bij het 

beoordelen van verzoeken en initiatieven vanuit de lokale samenleving. Denk hierbij aan 

het leveren van een investeringsbijdrage bij het realiseren van accommodaties, het 

verlenen van subsidie voor het beheren en exploiteren van accommodaties. Daarnaast 

biedt het duidelijke uitspraken over doelmatig gebruik, hergebruik en afstoten van 

gebouwen.

optimale vastgoedportefeuille

Door beschikbare middelen slim in te zetten willen we de vastgoedportefeuille van de 

gemeente optimaliseren en zorgen voor betaalbare en toekomstbestendige accommodaties. 

Het optimaliseren van gebouwen kan op het gebied van maatschappelijke, financiële en 

vastgoedprestaties. Welke kwaliteit moeten mijn gebouwen hebben en hoe houd ik deze op 

orde? Hoe verbeter ik de functionaliteit van gebouwen? Waar en hoe kan ik opbrengsten 

verhogen? Welke mogelijkheden zijn er om kosten te reduceren? Bij optimalisering is het 

van belang in te spelen op veranderingen, zodat de totale vastgoedportefeuille zo goed 
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mogelijk aansluit op de toekomstige behoefte. Een bundeling van voorzieningen kan 

bijvoorbeeld leiden tot verhoging van samenwerking, bezetting, toegankelijkheid, 

gebruiksgemak, flexibiliteit, efficiency en effectieve inzet van middelen. 

onderbouwing voor keuzes  

Voor het maken van weloverwogen beleidskeuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van het 

gewenste voorzieningenniveau, is inzicht nodig in mogelijke scenario’s. Door alle relevante 

gegevens te verzamelen, kunnen scenario’s op basis van volledige informatie met elkaar 

vergeleken worden. 

duidelijk meerjarenperspectief

Vanuit een meerjarenperspectief moeten op korte, middellange en lange termijn slimme 

keuzes gemaakt worden om waardevolle maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de 

leefbaarheid binnen de gemeente Noordoostpolder efficiënt en toekomstbestendig te 

huisvesten. Dit biedt duidelijkheid naar alle betrokken partijen ten aanzien van gewenste 

eindbeelden, maatregelen en benodigde investeringen. Een meerjarenperspectief is ook 

noodzakelijk om tijdig te reserveren voor investeringen.

professionaliseren en borgen    

Door het ontwikkelen van een integraal en strategisch accommodatie- en vastgoedbeleid 

wordt al invulling gegeven aan een professionaliseringsslag. Het beleid dient echter ook een 

structureel onderdeel van de gemeentelijke beleidsvoering te worden. Een meer 

strategische benadering van vastgoed kan leiden tot wijzigingen in werkwijze, taken, 

verantwoordelijkheden en manier waarop dit intern georganiseerd wordt. Vanuit de 

continuïteit van de bedrijfsvoering is het van belang om informatie en kennis aangaande 

accommodatiebeleid (digitaal) te verankeren binnen de organisatie.
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strategische 
maatregelen

tactische 
maatregelen

operationele  
maatregelen

aanhouden of 
afstoten

bezetting van panden

beheer van  
vastgoedobjecten

energie, schoonmaak, groot onderhoud, 
regulier onderhoud, inkoop

RESULTAAT

Het project leidt tot de volgende resultaten:

centrale vastgoedregistratie

Inzicht in uiteenlopende gegevens die betrekking hebben op (het gebruik van) vastgoed, 

zoals omvang, leeftijd, onderhoudsstaat, functionele staat, energieprestatie, gebruik, 

status, leegstand, kostprijs, tarieven, opbrengsten, subsidiebijdrage, dekkingspercentage, 

bezettingspercentage, boekwaarde, WOZ-waarde, vervangingswaarde, verwachte 

herontwikkelingsopbrengst en contracten. Veel van deze informatie is momenteel verspreid 

over de organisatie beschikbaar. Gestreefd wordt naar een centrale registratie van alle 

gegevens rondom het vastgoed, waarmee deze informatie op ieder moment is op te vragen 

en ook digitaal is geborgd binnen de organisatie. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten 

op en gebruik gemaakt van bestaande systemen en registraties. 

integraal beleidsplan

Een integraal en strategisch beleidsplan dat een meerjarenperspectief biedt op gewenste 

voorzieningen, de inzet van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten, de rol 

hierbij voor de gemeente en de optimalisering van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

Het beleid wordt geformuleerd voor de periode 2016-2022 en bevat algemene 

beleidsvoorstellen die vertaald kunnen worden naar concrete maatregelen, zoals het 

gewenste voorzieningenniveau, de rol van de gemeente ten aanzien van voorzieningen en 

vastgoed, efficiënt gebruik van bestaande gebouwen, leegstandsbeleid, multifunctionaliteit, 

maatwerk per dorp, toewerken naar eindbeelden en tijdelijke bestemming. Tevens wordt 

gekeken naar de gewenste interne wijze van omgang met de kosten en opbrengsten van 

vastgoed, bijvoorbeeld uit huur, pacht, onderhoudsdotatie, verkoopopbrengsten en vrijval 

van investeringslasten. Ook komen strategische uitgangspunten aan de orde, zoals 

duurzaamheid, rendementseisen, gewenste mate van kostendekkendheid, eisen voor 

exploitatie en verkoop en het sturen op verbetering van maatschappelijke, financiële en 

vastgoedprestaties op objectniveau.

uitvoeringsprogramma

Naast een beleidsplan levert het project ‘Voorzien in vastgoed’ ook inzicht in de 

maatregelen die nodig zijn om de gewenste eindbeelden te bereiken. De beleidsvoorstellen 

worden vertaald naar gewenste eindbeelden en maatregelen per deelgebied (buurt / dorp). 

Hierbij wordt integraal gekeken naar de (verwachte) vraag en het aanwezige / benodigde 

aanbod. Er worden voorstellen gedaan voor het wel of niet afstoten van gebouwen. 

Daarnaast worden voorstellen opgenomen om tot een optimale inzet van gebouwen, 

voldoende bezetting, dekking van kosten, duurzame exploitatie en toekomstbestendige 

situatie te komen.

voorbeeld type maatregelen
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De maatregelen worden voor de periode 2016-2020 opgenomen in een concreet 

uitvoeringsprogramma, inclusief een financiële doorvertaling van de incidentele en 

structurele consequenties. Dit geldt zowel voor investeringen als voor mogelijke 

besparingen. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar maatregelen op middellange en 

lange termijn (2021-2030), waarbij tevens een indicatie wordt gegeven van de verwachte 

financiële consequenties. 

Het uitvoeringsprogramma is richtinggevend voor projecten op het gebied van 

voorzieningen, accommodaties en vastgoed de komende jaren. De gemeente 

Noordoostpolder -en eventueel andere betrokken partijen- spant zich in om de in het 

uitvoeringsprogramma opgenomen afspraken uit te voeren. De voorstellen in het 

uitvoeringsprogramma zijn daarmee niet vrijblijvend. Het meerjarenperspectief is de basis 

voor de meerjarenbegroting. Het budget van de gemeenteraad ten aanzien van individuele 

projecten blijft hierbij echter wel van kracht.

Eens per twee jaar worden eventuele actualisaties in het uitvoeringsprogramma 

doorgevoerd. Afwijkingen op het plan zijn mogelijk als hiervoor grondige redenen zijn.  

interne organisatie rondom vastgoed

Voorstel voor de wijze waarop accommodatie- en vastgoedtaken het beste kunnen worden 

georganiseerd binnen de gemeente Noordoostpolder, passend bij de fase waarin de 

gemeente zich bevindt of wil gaan bevinden.

fasen in de ontwikkeling van een vastgoedorganisatie

beheren en 
onderhouden 

vastgoedbeheer

oplossen 
problemen

minimaliseren 
kosten 

sturen via 
meerjarenplan

vastgoedcontrole

vastgoed
management

vastgoedstrategie

ontwikkeling vastgoedorganisatie 
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KWALITEIT

te behalen projectresultaat prestatie-indicator

centrale vastgoedregistratie inzicht in kosten en opbrengsten per pand•

inzicht in prestaties en afspraken gebouwen •

verbetering beheersbaarheid vastgoedportefeuille•

snel en adequaat anticiperen op vastgoed-•

vraagstukken 

integraal beleidsplan beleidsuitgangspunten ten aanzien van:•

ambitie ten aanzien van accommodaties•

gewenste rol gemeente Noordoostpolder•

uitgangspunten voor gemeentelijk vastgoed•

voorstel interne organisatie rondom vastgoed•

heldere afspraken / toetsingskader•

uitvoeringsprogramma uitwerking beleid per wijk / dorp•

scenario’s / gewenste eindbeelden•

verbetering afstemming vraag en aanbod •

voorstellen voor optimalisering vastgoedportefeuille•

concrete maatregelen korte termijn •

doorkijk maatregelen (middel)lange termijn•

financiële vertaling / meerjarenperspectief•

interne organisatie rondom 

vastgoed

borging informatie en kennis •

structurele afstemming operationeel, tactisch en •

strategisch vastgoedbeleid

structurele afstemming beleid en vastgoed•
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REIKWIJDTE

voorzieningen

De volgende voorzieningen worden betrokkenen in de discussie over voorzieningen tijdens 

de scenarioplanning en het project ‘Voorzien in vastgoed’:

(bewegings)onderwijs••••

peuterspeelzaalwerk ••••

kinderopvang••••

binnensport••••

buitensport••••

recreatie••••

speelvoorziening••••

ontmoeting••••

welzijn / sociaal domein••••

zorg••••

cultuur••••

uitvaart•

Voorzieningen die niet worden betrokkenen zijn bijvoorbeeld volkshuisvesting, veiligheid, 

detailhandel, bereikbaarheid en dienstverlening zoals afvalverwerking en Wmo.

accommodaties

De volgende accommodaties worden betrokkenen bij het project: 

gemeentelijk

onderwijshuisvesting
door beleid ondersteunde accommodaties (incl. sportvelden, speelplaatsen en begraafplaatsen)
huisvesting eigen organisatie
strategisch vastgoed
vastgoed zonder beleidsdoeleinden

niet-gemeentelijk

gehuurde accommodaties
gesubsidieerde accommodaties
particuliere accommodaties die maatschappelijke activiteiten (kunnen) huisvesten, zoals 
sportkantines, kerken, verzorgingshuizen en horecagelegenheden

Voor aan aantal accommodaties, zoals sportvelden en speelvoorzieningen, wordt 

aangesloten bij het geldende gemeentelijke beleid. Een nadere omschrijving van 

bovengenoemde categorieën is opgenomen in bijlage 1. Waar nodig wordt ook gekeken 

naar afstemming met de vraag naar /  het aanbod van accommodaties in buurgemeenten, 

bijvoorbeeld voor voorzieningen met een regionaal schaalniveau.

Het project ‘Voorzien in vastgoed’ gaat niet over de volgende accommodaties:

nutsvoorzieningen zoals trafo’s•

gronden zonder opstal•

kunstwerken•

bruggen en andere infrastructurele werken•

straatmeubilair (onderdeel van het gemeentelijke beleidsplan openbare ruimte)•

woonwagenstandplaatsen•
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2 alleen voor Bant is het dorpsontwikkelplan nog in ontwikkeling

AFSTEMMING

Het project ‘Voorzien in vastgoed’ wordt afgestemd met:

scenarioplanning

Voorafgaand aan het opstellen van het beleidsplan voor voorzieningen, accommodaties en 

vastgoed vindt ‘scenarioplanning’ plaats. Hierbij wordt getracht samen met de 

gemeenteraad antwoord te vinden de vraag wat voor soort gemeente we willen zijn en 

waar we onze middelen aan willen besteden. Op basis van verwachte trends en 

ontwikkelingen is een aantal dilemma’s geformuleerd waarvoor Noordoostpolder komt te 

staan. Deze dilemma’s worden uitgewerkt in scenario’s en voorgelegd aan de raad. Hierbij 

zal het onder meer gaan over de leefbaarheid van en het gewenste voorzieningenniveau in 

Emmeloord en de dorpen. Richt Noordoostpolder zich qua voorzieningen op Emmeloord (en 

de regio) of op de dorpen? Welke rol wil de gemeente innemen: zorgen voor het wettelijke 

minimum of investeren in extra voorzieningen? Willen we in ieder dorp hetzelfde 

voorzieningenniveau of is er sprake van onderlinge verschillen? In juni 2015 moet hiervoor 

door de raad een richting worden aangegeven. De uitkomsten van de scenarioplanning 

vormen de kaders en uitgangspunten voor het gemeentelijke beleid. Hiermee wordt dus 

een belangrijke basis gelegd voor de verdere uitwerking in het project ‘Voorzien in 

vastgoed’. Er vindt afstemming plaats met het project scenarioplanning, zodat zoveel 

mogelijk informatie wordt verkregen die als input kan dienen voor het beleidsplan voor 

voorzieningen, accommodaties en vastgoed.

(uitwerking) dorpsontwikkelplannen / ontwikkelperspectieven

Ieder dorp in Noordoostpolder heeft een dorpsontwikkelplan2. De visie vanuit het dorp op 

de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp sluit aan bij de richting die de Sociale 

Structuurvisie heeft gewezen. In de dorpsplannen, die zijn opgesteld door de dorpen en ter 

kennisgeving zijn voorgelegd aan de gemeente, wordt onder meer ingegaan op 

‘accommodaties’. De uitkomsten van de dorpsvisies zijn richtinggevend en worden gebruikt 

als input voor het project ‘Voorzien in vastgoed’. Een aantal dorpsvisies steekt nadrukkelijk 

in op bundeling van voorzieningen met als doel deze te behouden voor het dorp en de 

kwaliteit van deze voorzieningen te verbeteren door onderlinge samenwerking. 

Bij een dorpsontwikkelplan hoort een uitvoeringsplan of ontwikkelsperspectief met 

afspraken over welke zaken door wie en hoe worden aangepakt. Het dorp en de gemeente 

gaan met elkaar in gesprek over of en zo ja hoe onderdelen uit de dorpsvisie gerealiseerd 

kunnen worden. 

onderzoek oprichting sportbedrijf 

Bij het opstellen van het beleidsplan wordt ook gekeken naar de gewenste rol van de 

gemeente ten aanzien van het realiseren, in eigendom hebben, beheren, onderhouden en 

verhuren van vastgoed. Voor de sportaccommodaties wordt hiervoor afstemming gezocht 

met het onderzoek naar de mogelijkheden van de oprichting van een sportbedrijf in de 

gemeente Noordoostpolder. Dit kan mogelijk effect hebben op de positionering van 

sportaccommodaties binnen de gemeente. Het eerste kwartaal van 2015 wordt de uitvraag 

geformuleerd. De opdrachtverstrekking voor dit onderzoek staat gepland voor april 2015.  

inhoudelijk beleid

Het inhoudelijke beleid vormt de verantwoording voor een huisvestingsvraag en dus voor 

het in eigendom hebben, huren of subsidiëren van maatschappelijk vastgoed door de 

gemeente. 

Indien er vanuit het inhoudelijke beleid geen verantwoording kan worden gegeven voor het 

faciliteren van huisvesting kan er indien gewenst inhoudelijk beleid worden geformuleerd. 
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Er dient continu afstemming te zijn met het inhoudelijke beleid, zoals ontwikkelingen op het 

gebied van participatie, zorg en welzijn. Bij aanvang van het project worden inhoudelijk 

betrokkenen hierover geïnformeerd. Vanuit verschillende clusters maken diverse 

beleidsmedewerkers daarom onderdeel uit van de projectgroep. Daarnaast worden 

clusteroverleggen gebruikt om informatie en kennis te delen. 

actualisatie gebouwenplan 

Het beleidsplan wordt afgestemd met het operationele en tactische vastgoedbeleid. Dit gaat 

onder meer over de uitvoering van het technisch beheer en administratie. Bij de 

actualisatie van het Gebouwenplan worden geplande werkzaamheden wel afgestemd met 

de verwachte levensduur en bestemming van gebouwen, zoals opgenomen in het integrale 

beleidsplan voor voorzieningen, accommodaties en vastgoed.  

adhoc huisvestingsvraagstukken

Tijdens het ontwikkelen van het beleidsplan doen zich mogelijk al specifieke (adhoc) 

huisvestingsvraagstukken voor, zoals voor het Cultuurbedrijf. Dergelijke tussentijdse 

vraagstukken worden afgestemd op het in ontwikkeling zijnde accommodatie- en 

vastgoedbeleid. De projectgroep geeft vanuit het (in ontwikkeling zijnde) beleid een 

integraal advies af aan de betrokkenen. Hiermee wordt geprobeerd al zoveel mogelijk te 

handelen vanuit de visie van het accommodatiebeleid.
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KADERS

beleidskaders

nota kindcentra (2011)•

sociale structuurvisie (2012)•

visie op maatschappelijke accommodaties (2012)•

passend organiseren (2013)•

Krachtig Noordoostpolder (2014)•

financiële kaders

Voor het financieel meerjarenperspectief worden benodigde investeringen voor 

instandhouding (beheer, onderhoud, exploitatie), vernieuwing en afstoting van gebouwen 

meegenomen. Mogelijk moet daarbij nog rekening worden gehouden met een taakstelling 

als uitkomst van de scenarioplanning. Voor de dekking van deze kosten gelden de volgende 

financiële kaders: 

middelen onderwijshuisvesting•

huidige huisvestingssubsidie / kosten maatschappelijke partijen•

huidig onderhoudsbudget IB (contractbeheer, groot onderhoud, klachtenonderhoud)•

huidige kapitaallasten gemeentelijke eigendommen•

huidige boekwaarden gemeentelijke eigendommen•

optioneel (afhankelijk van onderdelen kostprijs)

huidige beheerkosten gemeentelijke eigendommen •

huidige kosten ambtelijke organisatie accommodaties/vastgoed •

Daarnaast wordt in het plan gekeken naar manieren om kosten te verlagen en opbrengsten 

te verhogen. 
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PROJECTORGANISATIE INTERN

betrokken clusters

maatschappelijke ontwikkeling (opdrachtnemer)•

ingenieursbureau •

op specifieke onderdelen: 

financiën•

wijkbeheer•

ruimtelijke ontwikkeling•

advies•

vergunningen•

deelprojecten / werkgroepen

Er wordt een integraal beleidsplan opgesteld. Gezien de complexiteit en omvang van het 

project wordt wel onderscheid gemaakt in drie deelprojecten / werkgroepen:

onderwijs•

maatschappelijk vastgoed•

overig vastgoed•

bestuurlijke organisatie

bestuurlijk opdrachtgever college van burgemeester en wethouders

verantwoordelijke portefeuillehouder(s)  Wiemer Haagsma

bestuurlijke overlegstructuur programmaoverleg Leren en Ontspannen 

samenstelling programmaoverleg - Wiemer Haagsma 

- Hans Wijnants

- Hennie Bogaards (agendalid)

- Andries Poppe (agendalid)

- Kristiaan Strijker

- Gerbert Schaapman

- Dennis Eikenaar (agendalid)

- Rene Stigt (agendalid)

voorbereiding programmaoverleg - Ali Pubben / Ellen-Jane van Straten

- Ellentrees Müller

taken programmaoverleg - mijlpalen vaststellen

- proces bijsturen

- tactische beslissingen

ambtelijke organisatie

ambtelijk opdrachtgever Kristiaan Strijker (manager MO)

verantwoordelijke afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

projectleider externe inhuur (Ellen-Jane van Straten)

trekker werkgroep onderwijs Roger Brull

trekker werkgroep maatschappelijk vastgoed Gerard Akkerman

trekker werkgroep overig vastgoed Henri van de Brug

ambtelijke overlegstructuur projectgroep 

werkgroep onderwijs

werkgroep maatschappelijk vastgoed

werkgroep overig vastgoed
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taken projectgroep - uitvoeren hoofdopdracht

- uitzetten en beoordelen deelopdrachten

- advies uitbrengen

- bewaken proces

- informatie en communicatie

taken werkgroepen - uitvoeren deelopdrachten

- advies uitbrengen

- signaleren knelpunten

gemeenteraad

college van b & w

kaders stellen voor de uitvoering

vaststellen beleids- en uitvoeringsplan

opdrachtgever

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

opdrachtnemer: Kristiaan Strijker

projectgroep

projectleider: Ellen-Jane van Straten

vertegenwoordiging MO, IB, RO, FPC, ADV

werkgroep 

onderwijshuisvesting

werkgroep 

maatschappelijk vastgoed

werkgroep 

overig vastgoed

bestuurlijk overleg

programmaoverleg leren en ontspannen (POLO)

Wiemer Haagsma en Hans Wijnants

MO, IB, RO, FPC

trekker: Roger Brull (MO) trekker: Gerard Akkerman (MO) trekker: Henri van de Brug (IB)

ambtelijke inzet 

De projectgroep bestaat uit een aantal vaste leden en daarnaast medewerkers die adhoc 

uitgenodigd afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. 

vaste leden projectgroep

Ellen-Jane van Straten (accommodatiebeleid, MO, voorzitter)•

Gerard Akkerman (accommodatiebeleid, MO)•

Roger Brull (onderwijshuisvesting, MO)•

Henri van de Brug (coördinator vastgoed, IB)•

optioneel: Nanda Knipping (bouwkundig medewerker, IB)•

adhoc-leden projectgroep

Ellentrees Müller (coördinator sport en cultuur, MO)•

Ali Pubben (coördinator jeugd en onderwijs (YOU TEAM), MO)•

Marjo Meijs (jeugdzorg, MO)•

Henk Gijs Jansen (zorg en welzijn, MO)•

Radboud Hafkamp (cultuur, MO)•

Joost Cornielje (Krachtig Noordoostpolder, MO)•

Norman van der Ende (RO grondzaken)•

Fokko Hoogeveen (vastgoedbeheer en grexbeheer, IB)•

Robert Onderstijn (financiën, FPC)•

Elisabeth de Gelder / Annemieke Reitsma (communicatie, ADV)•
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gebiedsregisseur(s) (IGW, ADV)•

secretariële ondersteuning

in overleg met Inge Nachtegaal (S&O)•

medewerkers die ondersteuning kunnen bieden tijdens het proces
Richard Ovink / Jan Dunning (GEO-informatie en analyses maken, IB)•

Tamara van Aarle (contracten, IB)•

jurist (juridisch advies, ADV)•

PROJECTORGANISATIE EXTERN 

Externe partijen zoals schoolbesturen, dorpsbelangenorganisaties en verenigingen worden 

op zorgvuldige wijze geïnformeerd en bij dit traject betrokken. Hiervoor wordt een 

communicatieplan opgesteld met onder meer een overzicht van alle betrokken partijen, een 

doelgroepenanalyse, de beschikbare communicatiemiddelen en een communicatieplanning.

Aandachtspunten

specifiek  informeren / gesprek aangaan indien er consequenties kunnen zijn voor •

externen

eventueel een algemene informatiebijeenkomst organiseren•
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KOSTEN

indicatie benodigde capaciteit 2015 

Maatschappelijke Ontwikkeling 2.200 uur waarvan inhuur 800 uur•

Ingenieursbureau    570 uur•

Ruimtelijke Ontwikkeling    130 uur•

FPC    170 uur•

ADV    220 uur•

S&O    130 uur•

                                                                    3.420 uur

indicatie benodigde middelen

Expertise € 60.000,-•

Communicatiemiddelen €   5.000,-•

o.a. vergaderfaciliteiten, informatieproducten

dekking

budget Jeugdactiviteiten € 19.000•

reeds gereserveerd in begroting 2015

budget Sociale structuurvisie € 32.000•

reeds gereserveerd in begroting 2015

reserve onderwijshuisvesting € 14.000•

totaal € 65.000
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PLANNING EN URENRAMING

Onderstaand schema geeft de globale planning weer voor het uitvoering van het project 

‘Voorzien in vastgoed’. Hierbij is tevens een indicatie opgenomen van de ureninzet per 

afdeling. 

Op diverse momenten in het traject worden het programmaoverleg Leren en 
Ontspannen, het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad 
geïnformeerd en geconsulteerd. Een belangrijk moment hierbij vormt het 

presenteren van het plan op hoofdlijnen voordat tot verdere uitwerking per buurt 
en dorp wordt overgegaan. 

Bij het bespreken van het plan op hoofdlijnen worden college en raad gevraagd of 

zij zich kunnen vinden in richting van de voorgestelde beleidsvoorstellen en 
scenario’s. 

2015 2016

kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

opstellen projectplan MT & POLO

vaststellen projectplan en budget B&W

inventarisatie uitgangssituatie

opstellen communicatieplan

input scenarioplanning 

informeren over project B&W en raad

kaders en uitgangspunten vanuit scenarioplanning raad POLO

beleidsvoorstellen voorbereiding POLO

scenario's op hoofdlijnen voorbereiding POLO

bespreken plan op hoofdlijnen B&W

bespreken plan op hoofdlijnen raad

uitwerking per buurt / dorp voorbereiding

maatschappelijke consultatie voorbereiding

opstellen beleidsplan

opstellen uitvoeringsprogramma

besluitvorming raad

informeren Clusters / MT

verwachte ureninzet kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal 1 kwartaal 2 totaal

MO 100 100 100 100 60 100 100 100 180 180 180 120 180 180 180 180 40 20 2200

IB 10 10 20 40 40 40 20 20 50 50 50 20 50 50 50 50 570

RO 10 10 10 20 20 20 20 20 130

FPC 20 20 10 10 10 10 10 20 20 20 20 170

ADV 40 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 10 10 220

S&O 10 10 10 10 10 10 20 20 10 20 130

110 110 160 180 150 180 130 120 270 270 290 200 310 310 290 280 40 20 3420

MT = MT Fysiek

POLO = Programma Overleg Leren en Ontspannen
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RISICO’S

risico hoe minimaliseren? 

onvoldoende financiële middelen voor 

uitvoering plannen

heldere financiële kaders •

maatregelen voor verhogen opbrengsten •

en verlagen kosten meenemen in plan

eindbeelden koppelen aan financiële •

haalbaarheid en dekkingsmogelijkheden

financiën in gehele traject meenemen•

accommodatiebeleid en strategisch 

vastgoedbeleid is na afronding van het 

project niet geborgd binnen de organisatie 

of de organisatie heeft de eventueel 

benodigde interne verandering niet kunnen 

maken

organisatieaspect onderdeel van •

beleidsvoorstellen

gedurende project al integraal werken•

tijdig evalueren waarbij deze aspecten •

afzonderlijk in beeld worden gebracht

invloed externe ontwikkelingen op 

(strategische) beleidskeuzes

verwachtingen matchen niet 

mogelijke effecten tijdig inzichtelijk •

maken

anticiperen op ontwikkelingen•

verwachtingen duidelijk maken en goed •

managen

maatschappelijke onrust zorgvuldig communicatietraject met •

betrokken partijen 

zaken dubbel doen informeren organisatie over project, •

betrokkenen en procesafspraken

afstemmen, informeren en communiceren •

onder meer door middel van 

verslaglegging overleggen en uitwisseling 

daarvan 

clusteroverleggen en teamoverleggen •

gebruiken om te informeren over proces 

en stand van zaken

partijen vergeten te betrekken in proces alle betrokkenen uit de organisatie •

raadplegen inzake hun contacten

uitvoering van het plan blijft liggen concreet uitvoeringsplan opleveren•

inclusief benodigde capaciteit en middelen
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3 Inclusief het praktijkonderwijs van het Groenhorst College
4 De gemeente heeft geen wettelijke huisvestingsplicht voor het VMBO Groen, AOC en ROC.

BIJLAGE 1 BESCHRIJVING ACCOMMODATIES

gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

onderwijshuisvesting   •

De gemeente is op basis van wetgeving en verordening wettelijk verplicht om te zorgen 

voor adequate huisvesting voor het primair, voortgezet3 en speciaal onderwijs4. Dit kan 

door middel van permanente of tijdelijke gebouwen. Hiertoe behoren ook de gebouwen 

die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Deze huisvesting wordt bekostigd uit de 

onderwijsmiddelen die de gemeente ontvangt van het Rijk via het gemeentefonds. De 

gemeente is in de meeste gevallen economisch eigenaar van onderwijsgebouwen. 

Gebouwen vallen in eigendom terug naar de gemeente bij beëindiging van het gebruik 

door de schoolbesturen, die juridisch eigenaar zijn van de gebouwen. 

door beleid ondersteund vastgoed    •

Maatschappelijk vastgoed dat ten behoeve van beleidsdoelstellingen in eigendom wordt 

gehouden, bijvoorbeeld voor opvang, sport, recreatie, cultuur en het sociaal domein. De 

gemeente beheert, onderhoudt en/of faciliteert deze gebouwen. Er is vaak sprake van 

een subsidierelatie met gebruikers.

huisvesting gemeentelijke organisatie   •

Vastgoed voor gebruik door de gemeentelijke organisaties, zoals het gemeentehuis, de 

gemeentewerf, schaftlokalen, brandweerkazernes en opstallen op begraafplaatsen. 

gemeentelijk overig vastgoed

strategisch vastgoed  •

Aankopen om ruimtelijke (her)ontwikkeling mogelijk te maken, bijvoorbeeld woningen.

vastgoed zonder beleidsdoeleinden  •

Overig vastgoed (bijvoorbeeld commercieel) en leegstaande gebouwen zonder 

beleidswaarde en strategische waarde, zoals voormalige schoolgebouwen.


