
 

Brainstormsessie randvoorwaarden Voorzien in Vastgoed (RTG 30 november) 
 

 

Beste commissieleden, 

 

Het project Voorzien in Vastgoed formuleert beleid en een meerjarenperspectief voor voorzieningen, 

maatschappelijke accommodaties en gemeentelijk vastgoed.  

 

aanleiding  

Een perspectief op accommodaties begint met het gewenste voorzieningenniveau en de rol die je 

hierin als gemeente wilt spelen. De randvoorwaarden over het voorzieningenniveau en het soort 

gemeente dat Noordoostpolder wil zijn, zouden oorspronkelijk gedaan worden via het traject van 

scenarioplanning. Hieraan zou ook een financiële taakstelling gekoppeld worden. De uitkomsten van 

de scenarioplanning zouden de randvoorwaarden vormen voor verdere uitwerking van het project. 

Zonder randvoorwaarden lopen we het risico dat: 

 

• de opdracht onvoldoende scherp is 

• de ingeslagen weg achteraf niet juist geacht wordt 

• verwachtingen niet zijn ingekaderd 

• er geen / onvoldoende draakvlak is voor het plan 

• er te weinig betrokkenheid is van de raad 

• er veel verschillende varianten uitgewerkt moeten worden (kost tijd en geld) 

• we geen duidelijkheid bieden richting burgers/externen die we in het proces betrekken   

• het een langdurig proces wordt 

 

extra stap 

Nu de gemeenteraad heeft aangegeven af te zien van het traject van scenarioplanning, wordt een 

richtinggevende extra stap ingebouwd in het proces van Voorzien in Vastgoed. Hiermee willen we de 

raad in dit stadium betrekken bij het proces en ervoor zorgen dat de randvoorwaarden -waarbinnen 

verdere uitwerking plaatsvindt- helder zijn. 

 

denkt u met ons mee? 

Graag nodigen wij u uit om tijdens het RTG op 30 november input te leveren voor de 

randvoorwaarden. Tijdens de avond zullen we kort schetsen wat de knelpunten zijn rondom 

maatschappelijke accommodaties en gemeentelijk vastgoed. De presentatie die hierover tijdens de 

RTG van 13 april is gegeven, is ter informatie bijgevoegd. Vervolgens proberen we u te prikkelen met 

voorbeelden en hopen we voldoende input van u te krijgen om de randvoorwaarden op te stellen. Ter 

voorbereiding vragen we iedere fractie alvast na te denken over randvoorwaarden die voor hen 

essentieel zijn.   

 

Op basis van de input die op 30 november van de commissie Samenleving wordt verkregen, wordt een 

voorstel opgesteld voor de randvoorwaarden voor ‘Voorzien in Vastgoed’. Dit voorstel wordt volgens 

planning behandeld in de raadsvergadering van 22 februari. Om hiertoe te komen, wordt onderstaand 

proces voorgesteld.  

 

30 november input RTG (brainstormsessie) 

12 januari               bespreken voorstel in college 

1 februari               politiek uurtje / fractieberaad 

8 februari               RTG (opiniërend) 

22 februari           raadsvergadering (besluitvormend) 



 

 

 

voorzieningen versus accommodaties 

Voor het formuleren van randvoorwaarden is het van belang onderscheid te maken tussen 

voorzieningen en accommodaties. Voorzieningen hebben betrekking op activiteiten. Deze 

voorzieningen hebben niet altijd een accommodatie nodig. Uitspraken over voorzieningen zijn lastig te 

doen als de consequenties voor accommodaties niet in beeld zijn. En omgekeerd. Hieronder een 

overzicht van voorzieningen en accommodaties.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mogelijke randvoorwaarden voorzieningen 

Een aantal randvoorwaarden heeft te maken met het soort gemeente dat we willen zijn: 

• welk voorzieningenniveau is gewenst?   

• houden we het bij onze wettelijke taak en kunnen voorzieningen verdwijnen? Of houden we een 

lokale ambitie om de huidige of andere voorzieningen te faciliteren?   

• voor wie hebben we voorzieningen? Voor onze eigen inwoners of ook voor mensen uit de regio?  

• richten we ons meer op de voorzieningen in Emmeloord of in de dorpen?  

• is het voorzieningenniveau gelijk in alle dorpen en wijken?  

• wat is onze rol bij het accommoderen van voorzieningen?  

 

 

mogelijke rollen accommodaties 
Een voorbeeld van verschillende rollen die de gemeente kan innemen op het gebied van 

accommodaties is opgenomen op de volgende pagina.  

  

  

 voorzieningen    accommodaties 

 (bewegings)onderwijs  onderwijshuisvesting 

 peuterspeelzaalwerk   MFA / MFC 

 kinderopvang    gymlokaal / sporthal  

 binnensport    zwembad 

 buitensport    sportveld 

 recreatie     sanitair gebouw 

 speelvoorziening   speelveldje 

 ontmoeting    dorpshuis / buurthuis 

 welzijn     jongerencentrum 

 zorg    theater / muziekschool  

 cultuur    museum 

 uitvaart     opstallen begraafplaatsen 

 

 SOCIAAL BELEID   FYSIEK BELEID     

 

            



 

Richting 1 Accommodaties worden eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

Eigendom en beheer van accommodaties zijn een verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen, 

instellingen of andere particuliere initiatieven. De gemeente Noordoostpolder is geen eigenaar van 

maatschappelijke accommodaties en beheert deze ook niet.  

Accommodaties komen in aanmerking voor gemeentelijke ondersteuning als aantoonbaar sprake is van het 

leveren van een bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie en leefbaarheid in Emmeloord en de 

andere dorpen. 

Accommodaties ontvangen geen vergoeding van de gemeente. Activiteiten passend binnen de kaders van 

het subsidiebeleid en beleidsdoelstellingen van de gemeente wel.  

Multifunctionaliteit is het uitgangspunt voor accommodaties. De gemeente Noordoostpolder regisseert en 

faciliteert de verzelfstandiging van accommodaties.  

 

Consequenties  

• Inwoners worden zelf verantwoordelijk voor instandhouding en beheer accommodaties (met het risico 

dat bij gebrek aan expertise de rekening alsnog bij de gemeente terecht komt).  

• Gemeentelijke accommodaties overdragen aan beheerstichtingen of particulier initiatief.  

• Leegstand of overcapaciteit zijn een verantwoordelijkheid voor de gebruikers/inwoners.  

• Instandhouding en beheer worden afhankelijk van vrijwilligers tenzij het particulier initiatief uit 

professionele partijen bestaat.  

• Verantwoordelijkheid / zeggenschap over opstallen wordt losgelaten.  

 

 

Richting 2  Accommodaties worden benoemd als basisvoorziening  

De gemeente blijft/wordt verantwoordelijk voor de instandhouding van voorzieningen die zij als 

basisvoorziening benoemd. Naast de voorzieningen waarvoor de gemeente een wettelijke taak is, zijn dit 

voorzieningen die onder de lokale ambitie van de gemeente Noordoostpolder vallen.  

Een basisvoorziening is een (deel van) een gebouw waar de gemeente zich verantwoordelijk voor voelt en 

daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Er kan onderscheid worden gemaakt in basisvoorzieningen op 

verschillende schaalniveaus: gemeentebreed (bijvoorbeeld zwembad, theater), wijkniveau en dorpsniveau. 

 

Consequenties  

• Beheertaken en financiële verantwoordelijkheid (investering en eventueel exploitatie) zijn voor de 

gemeente.  

• Noodzaak tot hanteren van maatwerk.  

• Per type accommodatie (onderwijs, opvang, sport en recreatie, sociaal domein, cultuur) wordt bepaald 

wat basisvoorzieningen zijn.  

• Voor basisvoorzieningen zijn we minder afhankelijk van vrijwilligers.  

• Leegstand en overcapaciteit bij basisvoorzieningen zijn risico voor gemeente.  

• Indirecte subsidiering via gemeentelijke gebouwen en concurrentie met horeca.   

• Accommodaties die niet als basisvoorziening worden benoemd, worden overgedragen of afgestoten.  

 

 

Richting 3 Een aantal accommodaties wordt gecentraliseerd 

De gemeente centraliseert accommodaties door instandhouding van basisvoorzieningen in een aantal 

plaatsen (Emmeloord en/of een aantal dorpen). 

 

Consequenties  

• Beheertaken en financiële verantwoordelijkheid zijn voor de gemeente.  

• Voor basisvoorzieningen minder afhankelijk van vrijwilligers.  

• Optimalisatie van het gebruik: weinig leegstand en overcapaciteit te verwachten.  

• Meer reisafstand voor een deel van de bevolking.  

• Onderscheid tussen dorpen / wijken  

• Een aantal accommodaties kan mogelijk verdwijnen 

 



 

financieel kader 

Een ander belangrijk uitgangspunt betreft het financiële kader voor het accommodatiebeleidsplan.  

• moet het binnen de middelen die momenteel aan accommodaties worden besteed?  

• is het mogelijk dat we in de toekomst meer geld uitgeven aan accommodaties?  

• of moet het zelfs geld opleveren?  

• en wat doen we met besparingen op vastgoed of verkoopopbrengsten van vrijkomende 

gebouwen? Kunnen we deze inzetten voor vernieuwing van gebouwen?  

 

 

overige randvoorwaarden accommodaties 

Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van overige randvoorwaarden over accommodaties die 

meegegeven kunnen worden bij de verdere uitwerking.  

 

voorbeeld 1 

Accommodaties een middel om maatschappelijke activiteiten te faciliteren en geen doel op zich. 

Functie en activiteiten zijn altijd leidend.  

 

voorbeeld 2 

Het zelf in bezit en in beheer hebben van accommodaties is geen voorwaarde van de gemeente 

Noordoostpolder. Voor het behalen van gemeentelijke maatschappelijke beleidsdoeleinden kunnen 

ook accommodaties in bezit en/of in beheer van andere partijen worden ingezet.   

 

voorbeeld 3 

Het in eigendom hebben, exploiteren en beheren van vastgoed vormt in principe geen gemeentelijke 

kerntaak tenzij sprake is van een beleidsmatige invulling, een strategische locatie, onverkoopbaarheid 

of goede verhuurvoorwaarden. 

 

voorbeeld 4 

Uitgangspunt in het accommodatiebeleidsplan voor het accommoderen van maatschappelijke 

activiteiten en de gemeentelijke organisatie wordt gevormd door: 

a) het in stand houden en vervangen van de huidige gemeentelijke accommodaties; of 

b) het zo efficiënt mogelijk huisvesten van het huidige voorzieningenniveau; of 

c) het  bestaande inhoudelijke beleid (dus geen kerntakendiscussie); of 

d) de wettelijke taak die de gemeente heeft op het gebied van huisvesting; of 

e) … 

 

voorbeeld 5 

De rol van de gemeente ten aanzien van maatschappelijke accommodaties: 

a) is in alle wijken / dorpen gelijk; of 

b) kan verschillen per wijk / dorp 

 

voorbeeld 6 

De benodigde capaciteit van maatschappelijke accommodaties waarin de gemeente een rol speelt 

wordt gebaseerd op: 

a) gebruikers die de gemeente wettelijk moet huisvesten, zoals (bewegings)onderwijs; of 

b) behoefte die aanwezig is bij inwoners van Noordoostpolder; of 

c) behoefte die aanwezig is bij inwoners van Noordoostpolder en daarbuiten; of 

d) … 


