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Inhoud

• Omvang en samenstelling huidige vastgoedportefeuille
• Visie op het gemeentelijk vastgoed
• Waar willen we naar toe?
• Strategisch portefeuilleplan
• Kaders voor het afstoten van vastgoed
• Vervolgstappen na vaststelling Vastgoednota
• Beheerplan



Huidige vastgoedportefeuille

Categorieën:
• Gemeentelijke dienstverlening
• Binnen- en buitensportaccommodaties
• Welzijn- en culturele accommodaties
• Commercieel vastgoed
• Bijzonder vastgoed
• Onderwijs

23-9-2020 3



23-9-2020 4

Gemeentelijke dienstverlening
Huisvesting: ambtelijk apparaat, 
raad en bestuur, brandweer, afval, 
begraafplaatsen, markt- en 
brughuisjes, stichting Beschut, RHC
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Sportaccommodaties
Gymzalen, 
sportaccommodaties en 
zwembaden
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Welzijn- en culturele 
accommodaties
Bibliotheken, muziekscholen, 
dorpshuizen, jeugdhonk, 
voedselbank, dierenverblijf en 
museum
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Commercieel vastgoed
Woningen, kinderdagverblijven 
en loods/schuur
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Bijzonder vastgoed
Kerktorens, muziektent, sanitaire 
voorzieningen bij woonwagenstandplaatsen 
en het spookhuisje
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Onderwijs
Samenwoonscholen, schoollocaties 
en wissellocatie
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Commercieel vastgoed
en onderwijs Bijzonder vastgoed

Huisvesting gemeentelijke
dienstverlening

Welzijns- en
culturele accommodatiesMFA’s

Sportaccommodaties
binnen en buiten

25 9 31

12 2 14

12.066 m2 377 m2

11.782 m2 6.559 m2

22.145 m2

6.866 m2
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Visie gemeentelijk vastgoed

“We streven naar een compacte en strategisch waardevolle 

vastgoedportefeuille die bijdraagt aan onze maatschappelijke 

beleidsdoelstellingen. De gemeente richt zich daarbij op haar 

maatschappelijke doelen en wettelijke kerntaken, namelijk de 

huisvesting van de eigen organisatie, het faciliteren van wettelijke 

taken, zoals gelegenheid bieden voor sportbeoefening, begraven, 

afvalverwijdering en onderwijs. Accommodaties met een grote 

maatschappelijke meerwaarde en/of die bijdragen aan de unieke 

identiteit en uitstraling van Stichtse Vecht als geheel. Waarborging 

van sociale cohesie en maatschappelijke voorzieningen”. 



Aanvulling op de visie

• In aanvulling op de visie wordt eraan toegevoegd dat wij 
streven naar verduurzaming van ons vastgoed, bij 
nieuwbouw, onderhoud en exploitatie van de 
accommodaties. 

• De gemeente Stichtse Vecht wil de leefbaarheid en 
sociale cohesie in de kernen versterken. Ze heeft daarbij 
een participatieve en samenredzame samenleving voor 
ogen. Ontmoeting en gemeenschapszin ontstaan met 
name op die plekken en in die accommodaties waar 
sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten 
plaatsvinden.
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Waar willen we naar toe? 

De basis op orde
Compacte en strategisch waardevolle 
vastgoedportefeuille

Die bijdraagt aan onze maatschappelijke doelstellingen.

Een financieel gezonde vastgoedportefeuille

Wegwerken van het achterstallig onderhoud

Kwaliteit verbeteren van het vastgoedbeheer

Het verduurzamen van de kernvoorraad
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Strategisch portefeuilleplan

Gewenst beeld van de vastgoedportefeuille op lange termijn.
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Per object vastgoedperspectief bepaald. 

College neemt verkoopbeslissingen aan de 

hand van portefeuilleplan

Jaarlijks geactualiseerd in begroting

College informeert voor een afgehandelde 

verkoop de raad via een RIB



Kaders afstoten vastgoed

• Doorlopende huurovereenkomsten worden 
gerespecteerd. Zittende huurder preferent afnemer, 
verhuiskosten, alternatieve huisvesting.

• Behoud (maatschappelijke) functies belangrijker dan 
behoud object. Eerst alternatieve huisvesting dan 
verkoop

• Uitgangspunten IVAB (integraal voorzieningen en 
accommodatiebeleid) 2015 verkoop vastgoed. Met name 
sociale cohesie, vitale functies leveren maatwerk.

• Bij vrije verkoop “right to challenge”. Bewoners 
gelegenheid om een plan in te dienen.
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Vervolgstappen

• De basis op orde
• Achterstallig onderhoud wegwerken bij de kernvoorraad
• Afstoten van vastgoed zodat de kernvoorraad behouden 

kan blijven
• Verduurzaming van de kernvoorraad
• Uitwerken van de mogelijkheden tot (en daarbij invoering 

van) een herziene wijze van werken in regie 
• De mogelijkheden onderzoeken voor het verzelfstandigen 

van de vastgoedcategorie binnen- en buitensport.   
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Beheerplan 2020-2029

Doel van een beheerplan
Om inzichtelijk te krijgen wat de huidige onderhoudsstatus 
(conditie) van het gemeentelijk vastgoed is en welke 
onderhoudsactiviteiten de komende 10 jaar op de gemeente 
afkomen, is een gedetailleerd meerjaren onderhoudsplan 
opgesteld. Door het opstellen van een meerjaren
onderhoudsplan wordt de kwetsbaarheid binnen de 
gemeente beperkt en zijn de te verwachte investeringen 
inzichtelijk. 
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Wat is een meerjaren onderhoudsplan?
Een meerjaren onderhoudsplan is een gedetailleerd lange 
termijnplan voor het uitvoeren van (groot) onderhoud aan 
gebouwen, terreinen en technische installaties. Het 
meerjaren onderhoudsplan is opgesteld conform een 
conditiemeting. 
Per onderhoudsactiviteit zijn de te verwachte investeringen 
aangegeven.
Het meerjaren onderhoudsplan vormt de basis voor de 
financiële voorziening van de gebouwen.
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Meerjaren onderhoudsplan in relatie 
met verduurzamen vastgoed
• Het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoed is niet

geïntegreerd in de meerjaren onderhoudsplanning. 
• Vanuit het project verduurzamen gemeentelijke vastgoed 

vindt een aansluiting plaats. 
• De groot onderhoudswerkzaamheden worden integraal 

uitgezet in combinatie met verduurzamingsmaatregelen. 
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Drie scenario’s 
De financiële gevolgen voor het onderhouden van de 
gemeentelijke vastgoedobjecten zijn in drie scenario 
uitgewerkt:
• Scenario 1: de gemeente houdt al haar vastgoed in bezit; 
• Scenario 2: de gemeente stoot de vastgoedobjecten 

conform Vastgoednota 2020 af;
• Scenario 3: de gemeente stoot het commercieel vastgoed 

met een commerciële huurder af.

Het college heeft scenario 2 als voorkeursscenario en deze 
scenario ligt in lijn met de Vastgoednota 2020. 
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Dotatie onderhoudsvoorziening
Om te zorgen dat in de onderhoudsvoorziening geen 
negatief saldo ontstaat, zal de huidige dotatie aan de 
onderhoudsvoorziening met € 195.000 structureel moeten 
worden verhoogd. 
De structurele verhoging in de voorziening is verwerkt in de 
Programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Stichtse 
Vecht. 

De structurele verhoging in de voorziening voor scenario 1 
en 3 ligt aanzienlijk hoger. 

-.-.-.-.-.-
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