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Advies te nemen besluit
1. Kennis nemen van de Stadnotitie ''Actieprogramma afstoten vastgoed en uitvoering van
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en de shodlist van af te stoten panden en ruimtelijke
on|ikkelingsprojecten waarbij gemeentelijk vastgoed is betrokken.
2. Instemmen met het als uitgangspunt bij het afstoten van vastgoed nemen van de in de
shortlist opgenomen prioritering en fasering voor het geven van een impuls aan het afstoten
van panden en aan de uitvoering van ruimtelijke on|ikkelings-projecten.
TOELICHTING
Inleiding
In de vergadering van 3 februari 2015 heeft uw college in het kader van de match ambities en
middelen besloten dat er in 2015 f 65.000,00 beschikbaar wordt gesteld om de vastgoedcapaciteit
tijdelijk te verhogen en f 200.00,00 om de projectorganisatie te verstevigen voor het geven van een
impuls aan de uitvoering van ruimtelijke on|ikkelingen.
Dit besluit is ingegeven vanuit de bestuurlijke wens een impuls te geven aan het afstoten van
vastgoed dat geen bijdrage meer Ievert aan de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en aan
de uitvoering van bestaande en nieuwe ruimtelijke on|ikkelingen.
Om invulling te kunnen geven aan deze bestuurlijke wens, is een stadnotitie (bijlage) opgesteld met
daarin verwerkt een plan van aanpak. In het plan van aanpak is voorgesteld een aanjaagteam te
formeren, bestaande uit een vaste projectleider vanuit RO, een vaste projectleider vanuit Vastgoed
en een projectleider 'op afroep' vanuit Bestek en Beheer. Het aanjaagteam zal verder worden
ondersteund door relevante gemeentelijke disciplines en - indien nodig- door externe deskundigheid
en/of capaciteit.
De eerste taak van het aanjaagteam bestond uit het matchen van de Iijst van projecten van RO,
waarbij gemeentelijk vastgoed is betrokken, met de shortlist van af te stoten panden.
Vervolgens heeft aan de hand van een zestal criteria een weging plaatsgevonden die tot een score
per pand/project leidt. Uitgangspunt daarbij is dat panden en projecten die hoog scoren, in principe
als eerste worden opgepakt. Omdat op de Iijst echter ook panden en projecten staan die niet direct
beschikbaar zijn, is naast de score ook nog een driedeling gemaakt in een categorie A, B en C
panden/projecten, waarbij in categorie A de panden/projecten zijn opgenomen die direct opgepakt
kunnen worden of reeds in uitvoering zijn, in categorie B de panden/projecten zijn opgenomen waar
eerst nog aan voo|aarden voldaan dient te worden of belemmeringen dienen te worden
weggenomen, en in categorie C de panden/projecten die de komende tijd om diverse redenen niet
opgepakt kunnen worden.
Met dit voorstel wordt uw College in kennis gesteld van voornoemde Stadnotitie en de Iijst van af te
stoten panden en ruimtelijke on|ikkelingsprojecten waarbij gemeentelijk vastgoed is betrokken,
alsmede in te stemmen met de in de lijst opgenomen prioritering en fasering.
Argumenten
A. Op 12 maart 2013 heeft het College van B&W de Vastgoedvisie 'Betaalbare Leefbaarheid''
vastgesteld. Kern van de gemeentelijke vastgoedvisie is te komen tot een compacte en
strategisch waardevolle vastgoedpodefeuille die bijdraagt aan de gemeentelijke maat-
schappelijke doelstellingen.
Teneinde te komen tot deze compacte en strategisch waardevolle vastgoedpodefeuille zijn de
gemeentelijke panden destijds geanalyseerd en in categorieën geplaatst. Daarbij is een
tweedeling gemaakt tussen panden die op korte termijn afgestoten konden worden (shodlist) en
panden die op Iange termijn afgestoten konden worden. De shortlist van af te stoten panden is
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inmiddels aangevuld met panden die voodvloeien uit de analyses in het kader van het lntegraal
Voocieningen en Accommodatie Beleid (IVAB) en panden die tussentijds hun maatschappelijke
functie hebben verloren.
Tot dusverre heeft het voornemen panden af te stoten er niet toe geleid dat veel panden zijn
verkocht. Het gemeentehuis en het bibliotheekpand in Loenen zijn verkocht, doch er zijn ook
twee bibliotheekpanden (Maarssen) aangekocht. Met de in de inleiding genoemde financiële
impuls en het inrichten van een projectorganisatie onder aansturing van een stuurgroep, moet de
gewenste taakstelling gerealiseerd kunnen worden.
B. Als blijk van economisch herstel dienen zich bij de gemeente diverse marktpadijen aan die
belangstelling hebben voor gemeentelijke herontwikkelingslocaties. Hier iiggen dus kansen.
Hetzelfde zichtbare economische herstel zorgt ervoor dat de vraag vanuit de markt stijgt om
padiculiere ruimtelijke on|ikkelingen te faciliteren. Daardoor zal meer beslag worden gelegd op
de organisatie. Met de in de inleiding genoemde financiële impuls en het inrichten van een
projectorganisatie onder aansturing van een stuurgroep, kan daarin gedeeltelijk worden voocien.
C. In de eerdergenoemde Stadnotitie zijn een zestal criteria opgenomen voor de fasering en de
planning van de op de shodlist vermelde panden en projecten. Deze zijn:
. Potentiële verkoopopbrengst
@ Ruimtelijke relevantie
@ Verbetering van de Iee|aarheid en vitaliteit van de kern
@ Doorlooptijd (quick wins)
* Politieke en/of maatschappelijke gevoeligheid
@ Juridische en financiële haalbaarheid
Aan de hand van deze criteria is een matrix opgesteld, die per pand/project heeft geleid tot een
score. In het algemeen geldt, hoe hoger de score, des te wenselijker het is meer prioriteit te
geven aan het afstoten van dat pand of het intensiveren van die ruimtelijke on|ikkeling. Het kan
echter ook voorkomen dat een pand hoog scoort, doch feitelijk nog niet kan worden verkocht
omdat bijvoorbeeld de aangekondigde huuropzegging door een huurder nog niet geformaliseerd
is en andersom, dat een pand Iaag scood en toch direct afgestoten wordt omdat er een
wettelijke gemeentelijke taak aan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld de verwachte overdracht van
het voormalig Economisch College aan de Willibrord Stichting). Vandaar dat naast voormelde
scores ook een driedeling heeft plaatsgevonden in feitelijke beschikbaarheid (Categorie A),
voo|aardelijke beschikbaarheid (Categorie B) en voorlopig niet beschikbaar (Categorie C).
Panden/projecten die hoog scoren en in Categorie A zijn ingedeeld, hebbgn derhalve de
hoogste prioriteit en zijn allen reeds in uitvoering. Op bijgevoegde Iijst zijn de panden/projecten
op basis van vorenstaande indeling genummerd van 1 t/m 41 . Nr. 1 heeft daarbij de hoogste
prioriteit, nr. 41 de Iaagste.
De grootste uitdagingen bieden de Categorie B panden/projecten. Om verkoop of on|ikkeling
daarvan mogelijk te kunnen maken, zullen onder meer bestuurlijke keuzes gemaakt moeten
worden en/of verdere ondecoeken of acties uitgevoerd moeten worden. Dit zal actief vanuit het
aanjaagteam worden opgepakt, waarna concrete voorstellen zullen volgen. De Categorie C
panden/projecten komen eerst aan de beurt indien de tijd daartoe rijp is. Waar mogelijk wordt
daarop actief gestuurd. In periodieke voodgangsrappodages zal steeds de stand van zaken
worden medegedeeld.
Kan|ekeningen
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A. Om dispositievastgoed daadwerkelijk op de markt te kunnen zetten of te heron|ikkelen, zal de
gemeente onder meer slagvaardiger moeten optreden richting huurders die zij niet wettelijk dient
te huisvesten, die ruimte huren in panden die gesloopt dienen te worden, die de huur niet betalen
of die ruimte huren in een pand dat de gemeente wil afstoten. Huuropzeggingen kunnen Ieiden
tot veron|aardiging en onrust met het gevolg dat individuele huurders bestuurders en
raadsleden benaderen. Hiervoor is ruggensteun nodig vanuit het bestuur en dit vereist een
duidelijke en heldere communicatie.
B. Lopende business cases waarbij vastgoed is betrokken dat op de shortlist is vermeld, zullen of
met voorrang afgerond dienen te worden of in ieder geval niet Ianger meer een beslag mogen
leggen.
C. Bij zowel het afstoten van vastgoed als het in gang zetten van ruimtelijke on|ikkelingen hebben
we te maken met processen die veel tijd en energie vragen. AI snel zijn we genoodzaakt om
aanbestedingstrajecten te volgen die zich kenmerken door Iange doorlooptijden. Als daarnaast
ook een planologische procedure gevolgd moet worden om tot functiewijziging te komen wordt
de doorlooptijd om tot verkoop te komen nog eens aanzienlijk verlengd. Het is van belang om
zich bewust te zijn van deze kan|ekening om daarmee de ve|achtingen qua resultaat en
snelheid van deze impuls te temperen, naar een meer realistisch ve|achtingspatroon.
Uitvoering
De formele aansturing van het intensiveringstraject vindt plaats vanuit de stuurgroep 'intensivering
afstoten vastgoed en ruimtelijke on|ikkelingen' met daarin de podefeuillehouders vastgoed en RO,
de ambtelijke opdrachtgevers (Teamleiders Gebiedsgericht werken en On|ikkeling) en de primaire
projectleider uit het aanjaagteam. Voor de verkoop van panden is de wethouder Vastgoed primair
podefeuillehouder en voor de (eventueel daaruit voodvloeiende) ruimtelijke procedures en projecten
is de wethouder Ruimtelijke Ordening primair podefeuillehouder. Vanuit het aanjaagteam zal op
object- en projectniveau worden beoordeeld welke gemeentelijke disciplines ingezet dienen te
worden en welke externe expedise ingehuurd dient te worden. Het aanjaagteam komt wekelijks bij
elkaar om de voodgang te bespreken en concrete acties te coördineren. De voodgang zal worden
besproken in de betre|ende podefeuillehoudersoverleggen. ledere concrete verkoop zal ter
besluitvorming worden voorgelegd aan uw College.
Marketincstratecie
Op pand-/projectniveau zal worden beoordeeld welke marketingstrategie gevolgd wordt, zodanig dat
de kosten daartoe in verhouding staan met de uiteindelijk te genereren opbrengsten. Om bekendheid
te geven aan panden die verkocht kunnen worden en aan projecten die te realiseren zijn, worden in
den Iande steeds nieuwe marketingstrategieën bedacht. Bekeken zal worden in hoeverre deze
methodes ook hier toegepast kunnen worden.
Communicatieparagraaf
Via een persbericht bekendheid geven aan het actieprogramma vastgoed met als doel om potentiële
padiculiere kopers en projecton|ikkelaars te informeren over de ge'l'ntensiveerde aanpak om
objecten te verkopen. Op het evenement Provada, waaraan de gemeente ook dit jaar weer
deelneemt, worden projecton|ikkelaars gerichter benaderd.
Indien een impuls gegeven dient te worden aan het afstoten van dispositievastgoed en aan de
uitvoering van ruimtelijke on|ikkelingen, zal de gemeente slagvaardiger moeten optreden richting
huurders die zij niet wettelijk dient te huisvesten, die ruimte huren in panden die gesloopt dienen te
worden, die hun huur niet betalen of die ruimte huren in een pand dat de gemeente wil afstoten.
Adequate en tijdige communicatie richting de huurders is dan onontbeerlijk. In gevallen waar nu nog
geen overleg plaatsvindt, zullen persoonlijke gesprekken worden gepland.
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Het padicipatief tot stand gekomen IVAB (Integraal Vastgoed en Accommodatiebeleid) heeft nu
geresulteerd in gemeentelijke objecten die verkocht kunnen worden. Er vindt daarom geen verder
gaande padicipatie meer plaats, omdat de maatschappelijke belangen al in het IVAB traject per kern
zijn meegenomen. Huurders, inwoners en omwonenden zullen wel goed ge'l'nformeerd worden over
de consequenties van een verkocht object en de (ruimtelijke) consequenties daarvan.
Raadsinformatiebrief
Onderhavig voorstel betreft feitelijk de uitvoering van bestaand beleid. In dit stadium is het niet nodig
de raad hierover anders te informeren dan bij voornoemd persbericht. Bij de verdere uitvoering zal
per pand/project worden beoordeeld in hoeverre het wenselijk is proactief te informeren en zo ja, in
welke vorm.
Financiële paragraaf
De kosten die voodvloeien uit dit voorstel worden deels gedeki vanuit de reguliere bedrijfsvoering
(ambtelijke capaciteit), het specifiek door het college beschikbaar gestelde budget van f 265.000,00,
de mogelijk nog in te stellen bestemmingsresewe vastgoed, de reserve grondexploitaties, de bruto
verkoopopbrengsten van de betre|ende panden en het batig saldo van de betre|ende
grondexploitaties/planontwikkelingen. De uiteindelijke opbrengstve|achting is positief.
Jufidische paragraaf
Aan dit voorstel zijn geen specifieke juridische risico's verbonden.
Geheimhouding
Op basis van artikel 55 Gemeentewet kan het college in een belang zoals genoemd in adikef 10 van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheimhouding opleggen omtrent de inhoud van stukken.
De Iijst behorende bij dit voorstel valt onder het gestelde in adikel 10, tweede lid, aanhef en onder b
en g van de Wob en daarom wordt geadviseerd deze lijst niet openbaar te maken. Openbaarmaking
van de lijst zou tot gevolg kunnen hebben dat potentiële afnemers hun onderhandelingspositie ten
opzichte van de gemeente daarop zullen afstemmen, hetgeen nadelig kan zijn voor de gemeente.
Risicoparagraaf
N.V.T.
Duu|aamheidsaspecten
N.V.T.
Overige aspecten
N.V.T.
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