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VOORWOORD.
Beste lezer,
De gemeente investeert al sinds haar bestaan in maatschappelijk vastgoed

Met deze krachtpanden willen we toewerken naar een toekomstbestendige

om een goed voorzieningenniveau te creëren. Voor een deel omdat we een

vastgoedportefeuille. En naar een optimale inzet van gebouwen en middelen.

wettelijke zorgplicht hebben, bijvoorbeeld in het voorzien in voldoende

Naast de huisvesting van maatschappelijke accommodaties kijken we hierbij

adequate huisvesting voor het (bewegings-)onderwijs. Daarnaast is het een

ook naar andere gebouwen in eigendom van de gemeente, zoals huisvesting

beleidskeuze om waardevolle maatschappelijke activiteiten zoals sport,

van onze eigen organisatie, van de brandweer en leegstaande gebouwen. Dit

ontmoeting en cultuur mogelijk te maken.

is direct ook een omslag in onze beleidsbenadering van ad-hoc sectoraal naar
meerjarig integraal.

Deze maatschappelijke accommodaties vinden we met name in onze drie
hoofdkernen: Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Ze dragen in belangrijke

Dit plan biedt kaders om keuzes in een breder perspectief te kunnen maken

mate bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het

en investeringen te verantwoorden. Wij willen deze optimaliseringsslag graag

maakt dat mensen hier prettig wonen, leven en ontspannen.

opstarten. En hiermee activiteiten die voor de leefbaarheid van onze
gemeente van belang zijn krachtig accommoderen.

Om de volgende generatie ook een goed en passend voorzieningenniveau te
kunnen bieden, moeten we middelen en ruimte optimaal inzetten.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Investeringen inzetten daar waar het nodig is. In dit eerste integrale
accommodatiebeleidsplan van de gemeente Zwartewaterland zetten we in op

Dick Visserman, projectwethouder accommodatiebeleid

het krachtig accommoderen van waardevolle activiteiten in krachtpanden.

Gemeente Zwartewaterland, juni 2017
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UITGANGSSITUATIE

EFFECT

• Rijke gebouwenstructuur

• Leefbare en aantrekkelijke gemeente

• Achterstallig onderhoud

• Goede en betaalbare krachtpanden

• Deels verouderde gebouwen

KRACHTIG

Gemeente Zwartewaterland

ACCOMMODEREN

BELEIDSVISIE

MAATREGELEN

• Focus op krachtpanden

• Verplaatsen, combineren en clusteren

• Mensen in hun kracht

• Onderhouden, renoveren, vernieuwen, afstoten

• Van beheerder naar rentmeester

• Privatiseren waar meerwaarde
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K R A C H T PA N D

STREEFBEELD

Openbaar

Gezonde exploitatie

Beleidsondersteunend

Goede bezetting

Levensvatbaar

Goede technische staat
Goed beheer
Duurzaam

M A AT R E G E L E N

Wegwerken achterstallig onderhoud
Vernieuwen: renovatie of vervangende nieuwbouw
Verbeteren exploitatie
Herijken afspraken beheer en exploitatie
Onderzoek verplaatsen functies

Toegankelijk

Strategisch aanhouden

Veilig

Onderzoek privatiseren
Herontwikkelen of afstoten

In stand houden (geen bijzondere maatregelen)
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Waarom dit accommodatiebeleid?

Wat moet het opleveren?

De gemeente Zwartewaterland heeft momenteel 61 gebouwen in haar bezit. Veel

Dit accommodatieplan ‘Krachtig accommoderen’ ondersteunt de gemeente in

van deze gebouwen faciliteren activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn,

het maken van keuzes. Het plan biedt:

cultuur, sport en recreatie. Ze dragen hiermee bij aan de leefbaarheid en

aantrekkelijkheid van de gemeente. Tegelijkertijd kost het onderhouden,

• Inzicht in maatschappelijke en financiële prestaties van het vastgoed

exploiteren en vernieuwen van deze gebouwen veel geld. De vraag is hoe de

• Helderheid over de omgang met het vastgoed, al dan niet in eigendom

gemeentelijke accommodaties nu en in de toekomst gezond geëxploiteerd

• Inzicht in het toekomstperspectief van het vastgoed

kunnen worden en welke rol hierbij voor de gemeente is weggelegd.

• Zicht op noodzakelijke investeringen in vastgoed voor de komende jaren
• Zicht op mogelijke optimalisering van de inzet van vastgoed

Hoe staan de gebouwen ervoor? Wat zijn de ‘pareltjes’ en wat de ‘rotte appels’?

• Inzicht in de gewenste rol ten aanzien van het vastgoed

Heb ik ze allemaal nodig? Zijn er combinaties mogelijk? Wat kosten de

• Optimalisering van de interne organisatie rondom vastgoed

gebouwen? Welk deel van de kosten wordt gedekt door inkomsten? Welke
investeringen kan ik de komende jaren verwachten? Zijn er kostenbesparingen
en opbrengstenverhogingen mogelijk?
Om deze vragen te beantwoorden, wenst de gemeente voor alle gemeentelijke
gebouwen een accommodatieplan op te stellen. Zodat de gemeente in
samenspraak met betrokkenen in staat is weloverwogen maatregelen te treffen
rondom de gebouwen, de financiële consequenties en de vastgoedrollen van de
gemeente en de maatschappelijke partijen.
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Relevante documenten

Begrippen

Als input voor dit accommodatieplan is kennis genomen van de bepalingen uit
verschillende beleidsdocumenten, zoals collegeprogramma, structuurvisie,
woonvisie, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, beleidsplan WMO,
Cultuuragenda, Woonservicegebieden en beleidsplan Sport. Waar van
toepassing zijn relevante bepalingen overgenomen in dit stuk.
Gebiedsindeling

gemeentelijk vastgoed
‘Alle gebouwen in gemeentelijk bezit’
maatschappelijk vastgoed
‘Alle gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, opvang,

De uitwerking van dit plan vindt plaats voor de drie hoofdkernen Genemuiden,

sport, recreatie, welzijn en cultuur. Maatschappelijk vastgoed kan in bezit zijn van

Hasselt en Zwartsluis en het ‘buitengebied’. Tot deze laatste worden ook de

de gemeente, maar ook van bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen,

kernen Genne, Kamperzeedijk en Mastenbroek gerekend.

kerkgenootschappen of ondernemers’
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Karakterisering

(3) Veroudering gebouwen

De uitgangssituatie rondom het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is

Een groot deel van de maatschappelijke accommodaties is als onderdeel van de

van de gemeente Zwartewaterland is als volgt te karakteriseren:

verzorgingsstaat gerealiseerd in de jaren ’60 en ’70. Deze gebouwen zijn
inmiddels ouder dan veertig jaar, wat doorgaans de theoretische

(1) Rijke gebouwenstructuur

afschrijvingsduur van dit soort gebouwen is. Dit betekent dat het komende

De inwoners van de gemeente kunnen gebruikmaken van een rijke voorraad aan

decennium rekening moet worden gehouden met een vernieuwingsbehoefte om

maatschappelijke accommodaties op het gebied van onderwijs, welzijn, cultuur

panden weer eigentijds en toekomstgericht te maken.

en sport. De drie grote kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis beschikken
bijvoorbeeld alle drie over een bibliotheek en een zwembad.

(4) Herstellende financiële positie
De gemeente Zwartewaterland is hard op weg om uit een financieel lastige

(2) Uitgesteld onderhoud

situatie de zaken weer op orde te krijgen. Dit stelt beperkingen aan de

De afgelopen jaren is er puur klachtenonderhoud uitgevoerd. De

mogelijkheden tot investeringen in vastgoed.

meerjarenonderhoudsplannen zijn vanwege de noodzakelijke bezuinigingen
losgelaten, omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om deze
onderhoudsplannen uit te voeren. Het niet uitvoeren van planmatig onderhoud
leidt tot achterstallig onderhoud. Ten opzichte van het geplande onderhoud is
inmiddels een achterstand ontstaan van circa 1 miljoen euro.
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Gemeentelijk vastgoed

Vastgoed van anderen

De gemeente Zwartewaterland heeft momenteel 61 gebouwen in eigendom. De

Daarnaast zijn er 29 gebouwen waarvoor door de gemeente een recht van opstal is

verdeling over de verschillende clusters is op de volgende pagina opgenomen. De

verleend of die in erfpacht zijn gegeven. De taken en verantwoordelijkheden die

witte lijnen in de taartpunt markeren drie ‘soorten’ vastgoed:

horen bij het in eigendom hebben van een gebouw liggen daarmee niet bij de
gemeente, maar bij partij die het recht van opstal heeft. Zij zijn hiermee

• Maatschappelijk vastgoed met een beleidsondersteunende functie op het gebied
van onderwijs*, welzijn, cultuur en sport.
• Vastgoed voor huisvesting van de eigen organisatie, zoals het gemeentehuis.

gebouweigenaar. Dit geldt bijvoorbeeld een sportvereniging met het eigendom van
kleedkamers of voor een vereniging met een eigen clubhuis. De gemeente draagt
de kapitaallasten van deze gebouwen niet.

• Overig vastgoed, waaronder strategisch vastgoed (in bezit vanwege toekomstige
herontwikkeling) en leegstaande gebouwen.

Naast de eigendommen zijn er binnen de gemeentegrenzen diverse panden van
derden waar ook maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Soms heeft de

*Bij onderwijsgebouwen is sprake van een bijzondere situatie, waarbij het juridisch

gemeente hiermee wel een financiële relatie, bijvoorbeeld in de vorm van een

eigendom bij de schoolbesturen ligt. De gemeente heeft het economisch claimrecht.

subsidie, zoals bij d’Overtoom in Genemuiden.

Op het moment dat een schoolgebouw niet meer in gebruik is door het onderwijs,
vervalt het naar de gemeente. Wat betreft taken en verantwoordelijkheden omtrent

In andere gevallen heeft de gemeente geen financiële relatie met gebouwen waarin

de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs is wettelijk vastgelegd dat de

wel maatschappelijke activiteiten (kunnen) plaatsvinden, zoals kerken,

gemeente verantwoordelijk is voor het realiseren van huisvesting, uitbreiding en

zorginstellingen en horeca.

vervangende nieuwbouw. De eigenaarslasten, waaronder de kapitaallasten, zijn voor
rekening van de gemeente. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de

Alle gebouwen in bezit van de gemeente en de gebouwen waarmee de gemeente

instandhouding, exploitatie, aanpassing en het onderhoud van de schoolgebouwen.

een financiële relatie heeft, worden in het uitvoeringsplan -dat hoort bij dit

Zij ontvangen hiervoor middelen vanuit het Rijk.

accommodatiebeleid- onder de loep genomen.
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overig
vastgoed

eigen
organisatie

onderwijs

61

eigendommen

cultuur

sport
en recreatie

welzijn
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Vastgoedportefeuille
Een samenvatting van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille is hieronder opgenomen.

Aantal gebouwen

61

Gemiddelde leeftijd

63 jaar

WOZ-waarde

45.000.000 euro (gemiddeld 704.000 euro)

Boekwaarde

21.515.000 euro

Jaarlijkse kapitaallast

1.455.000 euro

Totale jaarlasten

3.000.000 euro
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EIGENDOMMEN
Gemeente Zwartewaterland
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Overzicht gemeentelijke vastgoedportefeuille
Op deze en de volgende pagina’s zijn de 61 gemeentelijke eigendommen

Hasselt

opgenomen. Hierbij zijn ook de oorspronkelijke bouwjaren opgenomen.

OBS Genne

1870

De gebouwen zijn ingedeeld naar de categorieën onderwijs, sport & recreatie,

CBS Prins Willem Alexanderschool

1955

welzijn, cultuur, eigen organisatie en overig vastgoed.

CBS Het Anker

1967

GBS Op de Hoeksteen

1975

CBS De Driemaster

1983

Multifunctionele gebouwen die functies huisvesten die onder meerdere categorieën
vallen zoals ‘t Olde Staduus in Genemuiden, de Streukeler Veste in Hasselt en De
Driester in Kamperzeedijk zijn maar één keer in dit overzicht opgenomen onder de

Zwartsluis

hoofdfunctie van het gebouw.

CBS De Wijngaard

1969

OBS De Aremberg

2007

Onderwijs (15)

Mastenbroek

Genemuiden
CBS Ichthus

1950

HBS Johan Bogermanschool

1977

OBS De Vogelaar

1978

GBS Rehobothschool

1980

GBS Eben Haëzerschool

1989

HBS Maarten Lutherschool

1991

HBS Johannes Calvijnschool

2004

CBS De Driemaster locatie Mastenbroek

2005

Scholen die onderdeel zijn van multifunctionele gebouwen die onder een andere
categorie vallen.
•

OBS Toermalijn, Hasselt -> zit in Streukeler Veste (welzijn)

•

CNS De Driester, Kamperzeedijk -> zit in Wijkcentrum De Driester (sport &
recreatie)
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Sport & recreatie (5)

Zwartsluis

Genemuiden

Toiletgebouw Veerweg (bij haven)

1979

Koepel veerweg

onbekend

Hasselt

Voormalige dependance De Wijngaard (nu KDV), Kraggelaan 6

1969

Cultuur (8)
Genemuiden

Kantine tennis

1978

Kerktoren Genemuiden

1860

Sporthal Prinsenhof + kantine

1979

Petroleumkelder

1875

Historisch Centrum Genemuiden

1982

Kamperzeedijk
Wijkcentrum De Driester (gymzaal, school, peuterspeelzaal) 2007

Hasselt
Kerktoren NH kerk Hasselt

1400

Sociaal domein (11)

Kalkovens & Leshuis

onbekend

Genemuiden

Muziekkoepel Stolkspark

onbekend

‘t Olde Staduus (inclusief bibliotheek)

1967

Gebouw Jan van Arkelstraat

1980

Opstal Dierenweide De Taghof

1999

Zwartsluis
Muziekkoepel

onbekend

Mastenbroek

Hasselt
Kringloopwinkel (Noggus & Noggus)

1950

Cultureel Centrum 't Teeuwland

1955

Stichting In Balans

1955

Gebouw Linksaf (PvdA)

1956

Hasselts Fanfare

1970

Rode Kruis

1970

MFA Streukeler Veste (inclusief school en kinderopvang)

2006

Kerktoren Mastenbroek

1531

Eigen organisatie (10)
Genemuiden
Berging begraafplaats Koppel

1960

Lijkhuisje begraafplaats Blokhuisweg

1960

Gemeentewerf

2009
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Eigen organisatie -vervolg-

Overig vastgoed (12)
Hasselt

Hasselt
Berging begraafplaats Buiten de Enkpoort

1950

Opslag terrein met schuur (Werkerlaan 2)

1975

Berging begraafplaats Dr. H.A.W. Van der Vechtlaan

1990

Gemeentehuis

1992

Zwartsluis
Berging begraafplaats Purperreigerlaan

1969

Aula/beheergebouw begraafplaats Stroombeek

2001

Veiligheidshuis

2008

Boerderij, Zwolsedijk 2

1880

Voormalige gemeentewerf / werkplaats / opslag (Tijlswegje 4)

1960

Voormalig Brugwachtershuisje

1970

Voormalig schoolgebouw De Trekschuit

1983

Melkveebedrijf, Ter Wee 4

1998

Brandweerkazerne

2000

Volière, Buiten de Enkpoort

onbekend

Genemuiden
Brandweerkazerne

1977

Romneyloods woonwagenkamp

1984

Volière, Blokhuisweg

onbekend

Zwartsluis
Voormalig Havenkantoor

1987

Winkel met bovenwoning (Molenstraat 3a)

1967

Voormalige gymzaal Kraggelaan

1971
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Demografische ontwikkeling
De totale populatie van de gemeente Zwartewaterland groeit naar verwachting
volgens de meest actuele prognoses (Primos, 2015 uit Tabellenboek
Zwartewaterland). Dit geldt zowel voor de variant waarbij het migratiesaldo op nul
wordt gesteld (MS=0) als voor de variant waarbij wel rekening wordt gehouden met

Er worden geen grote effecten van de demografische ontwikkeling verwacht op het
gebruik van maatschappelijke accommodaties. Het accommodatiebeleid houdt wel
rekening met het huisvesten van activiteiten die passen bij de samenstelling van van
de bevolking, zoals de groeiende groep ouderen.

migratie. Gezien het negatieve migratiesaldo uit het verleden komen de
verwachtingen voor PR2015 lager uit dan de verwachtingen voor PR2015 MS = 0. Ten

Toelichting op de grafieken

opzichte van het Nederlandse gemiddelde blijven er in de gemeente Zwartewaterland

De bevolkingsprognose van Primos gaat uit van twee scenario’s. In de varianten

relatief veel kinderrijke gezinnen wonen. De ontgroening lijkt hier dus relatief mee te

PR2015 MS=0 wordt geen rekening gehouden met migratie. Er is alleen gekeken

vallen. Het aantal jongeren neemt volgens de prognoses het sterkst toe in Hasselt,

naar de natuurlijke ontwikkeling van de huidige bevolking. Dit betekent dat er niet

onder meer vanwege de geplande uitbreiding van deze kern. Daarna volgt

wordt gerekend met vertrek van mensen uit de gemeente en vestiging van mensen

Genemuiden. In Zwartsluis neemt het percentage 0-20 jarigen volgens de prognose

van buiten de gemeente). In de varianten PR2015 wordt wel een inschatting gemaakt

af. Het effect van vergrijzing zal door de totale toename van de bevolking en de

van mensen die vertrekken uit de gemeente en zich nieuw vestigen in de gemeente.

blijvende aanwas van kinderen relatief beperkt zijn in Zwartewaterland.

verwachte groei aantal kinderen tot 20 jaar per kern tot 2040

bevolkingsprognose 2015-2040
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Leeftijd gebouwen
De vastgoedportefeuille van Zwartewaterland bestaat uit gebouwen met

Een groot deel van de gebouwen in de categorie 51-100 jaar behoort tot de

verschillende leeftijdscategorieën. Een groot deel van de gebouwen is ‘op leeftijd’,

categorie welzijn, zoals cultureel centrum ’t Teeuwland, het ‘Links Af gebouw’ en het

maar er is ook een vernieuwingsslag ingezet de afgelopen decennia.

gebouw waarin stichting In Balans is gehuisvest.

De gemiddelde leeftijd van de gebouwen in eigendom van de gemeente is 63 jaar.
Zes gebouwen zijn ouder dan 100 jaar: drie kerktorens, de petroleumkelder in

Genemuiden, een boerderij in Hasselt en de basisschool in Genne. Zonder deze zes
gebouwen komt de gemiddelde leeftijd uit op 37 jaar.
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Rondom maatschappelijke accommodaties en gemeentelijk vastgoed speelt een

(3) Van gebouwen naar activiteiten

aantal landelijke trends en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk worden deze

De laatste jaren is binnen veel gemeenten de focus verlegd van ‘gebouwen’ naar

beschreven en wordt aangegeven tot welke effecten dit kan leiden in

‘activiteiten’. Niet zozeer de gebouwen maar het adequaat faciliteren van

Zwartewaterland.

waardevolle activiteiten is centraal komen te staan. Een gebouw is ‘slechts’ een
middel om maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken. De gemeente

(1) Veroudering vastgoed

Zwartewaterland staat achter deze ontwikkeling van stenen naar activiteiten. Dit kan

Vanuit de verzorgingsstaatgedachte is in de jaren ‘60 en ’70 veel maatschappelijk

ertoe leiden dat activiteiten (in combinatie) op een andere plek worden

vastgoed neergezet in de Nederlandse gemeenten. Dit vastgoed is inmiddels meer

ondergebracht.

dan 40 jaar oud, waarbij soms sprake is van een functionele en technische
veroudering. De komende decennia is voor een groot deel van deze verouderde

(4) Reductie vastgoedvolumes

accommodaties een vernieuwingsvraag aan de orde. Dit geldt ook voor een deel

In de tijden van de verzorgingsstaat (jaren ‘60 en ‘70) hebben gemeenten op grote

van de vastgoedportefeuille van de gemeente Zwartewaterland voor zover nog

schaal gebouwen gerealiseerd voor het faciliteren van maatschappelijke activiteiten.

geen renovatie heeft plaatsgevonden.

Het merendeel van deze accommodaties is inmiddels meer dan veertig jaren oud.
Het onderhouden, exploiteren en vernieuwen van deze accommodaties kost veel

(2) Veranderende behoefte

geld. Mede gezien de beperkte bezetting en leegstand van een groot deel van de

Door diverse ontwikkelingen, zoals veranderingen in bevolkingssamenstelling,

accommodaties, gaan gemeenten in toenemende mate over tot een verantwoorde

technologische ontwikkeling, individualisering en nieuwe vormen van

afbouw van de voorraad. Het afbouwen van de vastgoedvoorraad is geen doel op

vrijetijdsbesteding, kan de vraag naar maatschappelijke activiteiten en daarbij

zich voor de gemeente Zwartewaterland, maar het streven is wel om gebouwen

horende accommodaties veranderen. Dit kan leiden tot leegstand en

optimaal in te zetten. Dit kan leiden tot een afname van het vastgoedvolume.

exploitatieproblemen bij maatschappelijke accommodaties. Ook Zwartewaterland
krijgt naar verwachting een grotere groep ouderen die steeds langer thuis blijven
wonen. Dit vraagt om voldoende ontmoetingsplekken.
26

(5) Veranderingen in het verenigingsleven

Vanwege onder andere vergrijzing, toenemende mobiliteit en groei van de
diversiteit in het aanbod van activiteiten hebben steeds meer accommodaties en
verenigingen te maken met teruglopende aantallen. Hierdoor kampt een deel van
deze partijen met toenemende exploitatieproblemen en een toenemend tekort aan
vrijwilligers. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en toenemende
individualisering kunnen doorwerken in de vitaliteit van verenigingen door afname
van het aantal leden en vrijwilligers. Hiermee kan het lastig worden om
accommodaties in de benen te houden. In Zwartewaterland speelt dit onder meer
bij de stichtingen die multifunctionele accommodaties beheren. We zien ook dat
bestuursleden bij veel verenigingen steeds ouder worden. Hiermee kan de
continuïteit van de organisatie van de verenigingen en beheersstichtingen in het
geding komen.
(6) Veranderende wet- en regelgeving

(7) Veranderende rollen
Vastgoed in eigendom hebben, beheren en exploiteren wordt in toenemende mate
niet meer als een gemeentelijke kerntaak gezien. De laatste jaren groeit het
bewustzijn in de maatschappij dat de overheid niet alle vastgoedvraagstukken meer
zelf kan en wil oplossen. Waar het verantwoord is treedt de overheid terug.
Uiteraard zijn er gevallen waarin de overheid als achtervang nodig blijft of waar de
gemeente een helpende hand kan bieden. Maar burgers met elkaar blijken in veel
gevallen krachtiger dan in het verleden gedacht.
Ook bij andere partijen speelt verandering van rollen. Zo mogen woningcorporaties
in principe niet meer investeren in maatschappelijk vastgoed. En andere eigenaren
van vastgoed oriënteren zich ook op hun rol ten aanzien van vastgoed, zoals
zorgpartijen en kerkgenootschappen. Voor Zwartewaterland kan dit betekenen dat
bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd, bijvoorbeeld door het

privatiseren van gebouwen.

Ten aanzien van accommodaties hebben we continu te maken met veranderingen in

(8) Rol van derden

wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in het Bouwbesluit en

Waar in het verleden gemeenten de ‘logische’ aanbieder waren van ruimten, zien we

de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen voor het primair en

hier in toenemende mate ook marktpartijen terug. Denk aan partijen als kerken en

in speciaal in onderwijs in 2015 en de verplichting sinds 2017 om openbare

zorginstellingen. Niet zozeer het eigenaarschap als wel het bieden van adequate

gebouwen voor iedereen goed toegankelijk te maken. De Rijksoverheid vraagt in

ruimte tegen een redelijke prijs op goede plekken is belangrijk. Dit sluit aan bij het

toenemende mate van hun gemeente om verantwoording van de inzet van

verleggen van de focus van stenen naar activiteiten naar stenen. Het is voor de

overheidsmiddelen. Bijvoorbeeld via de Wet Markt en Overheid en de gewijzigde

gemeente Zwartewaterland van belang dat maatschappelijke activiteiten nu en in de

Wet Vennootschapsbelasting. Dit stelt eisen aan de wijze waarop gemeenten

toekomst plaats kunnen vinden. Dit kan ook betekenen dat deze activiteiten ook

onderwerpen als kosten, baten en bezetting van vastgoed gaan registreren. In

kunnen plaatsvinden in gebouwen die eigendom zijn van derden.

Zwartewaterland is een start gemaakt met het centraal registreren van informatie
over het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast gaat de gemeente zich dit jaar richten op
de verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen.
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(9) Verduurzamen van vastgoed

Bijna iedere Nederlandse gemeente heeft inmiddels wel een ambitie op het gebied

van duurzaamheid. Dit heeft alles te maken met de overgang naar het zuiniger
gebruik maken van schaarse energiebronnen, klimaatverandering en geld.
Duurzaamheid gaat hierbij veelal breder dan enkel het aanbrengen van
zonnepanelen of koude-warmte-opslag. Ook bijvoorbeeld het uitsparen van
gebouwvolumes door het combineren van activiteiten is duurzaam. Voor
Zwartewaterland wordt duurzaamheid met name meegenomen bij de uitvoering

van groot onderhoud en bij vernieuwing.
(10) Ontwikkeling vastgoedorganisatie

Waar gemeenten de afgelopen decennia vooral ‘beheersmatig’ met vastgoed zijn
omgesprongen, ontwikkelen ze zich momenteel steeds meer richting een
‘strategische vastgoedorganisatie’. Dit betekent dat de focus niet alleen op beheer
en onderhoud van gebouwen ligt, maar dat er meer aandacht uitgaat naar het

optimaliseren van de prestaties op het gebied van functionaliteit, bezetting,
duurzaamheid en exploitatie. De gemeente Zwartewaterland kijkt ook naar het
inrichten van een efficiënte organisatie rondom vastgoed en de taken,
verantwoordelijkheden, functies en werkprocessen die hierbij passen. Voor de
ontwikkeling van de interne vastgoedorganisatie in Zwartewaterland wordt een
apart voorstel opgesteld.
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4 AMBITIE.

HEMM

eenvoud

●

bevlogenheid

●

vakmanschap
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“Zorgen dat maatschappelijke accommodaties verduurzamen, ook naar de toekomst

toe gezond geëxploiteerd worden en kwalitatief op orde blijven”

*

“Zodat onze gemeente voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk blijft om te wonen,
werken, leven en ontspannen. En zodat onze kernen leefbaar blijven”
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5 BELEID.

HEMM

eenvoud

●

bevlogenheid

●

vakmanschap
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Het beleid ten aanzien van accommodaties is opgedeeld in drie beleidslijnen, die hierna verder worden uitgewerkt.

beleidslijn 1
VAN BEHEERDER
NAAR RENTMEESTER

beleidslijn 2
INSTELLINGEN IN
HUN KRACHT

beleidslijn 3
FOCUS OP
KRACHTPANDEN
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beleidslijn 1

A

van beheerder naar rentmeester

Actieve omgang vastgoed

B

Vastgoedregistratie

Het managen van de vastgoedvoorraad stond in de gemeente Zwartewaterland

Inzicht biedt uitzicht. Om te kunnen sturen op vastgoed is inzicht nodig in

de afgelopen jaren vooral in het teken van het conserveren van de voorraad,

gegevens rondom deze accommodaties: welke gebouwen zijn in

waarbij de gemeente zich de laatste jaren heeft beperkt tot klachtenonderhoud.

eigendom, wat kosten ze, wie gebruiken ze, welke overeenkomsten zijn er

Passend bij de uitdaging waarvoor de gemeente nu staat op het gebied van de

afgesloten, wat zijn de inkomsten, wat is de kostendekkendheid en welke

gemeentelijke gebouwen in het algemeen en de maatschappelijke

financiële relatie ligt er met maatschappelijke gebouwen die niet in

accommodaties in het bijzonder, past het om vanaf nu op een meer actieve,

gemeentelijk eigendom zijn. Er is een centrale registratie aangemaakt met

gestructureerde en strategische wijze invulling te geven aan het

gegevens over elk gebouw dat in eigendom is. Op de volgende pagina is

accommodatiebeleid. Dit betekent dat meer dan in het verleden wordt gekeken

een overzicht opgenomen van de variabelen die centraal geregistreerd

naar het efficiënter inzetten van gebouwen, het leggen van logische

worden. Het is zaak deze gegevens naar de toekomst toe volledig te maken

combinaties, het vinden van kostenbesparingen en opbrengstenverhogingen,

(onder meer met gegevens over het energieverbruik per gebouw) en

het overdragen van taken waarvoor dat verantwoord is en het gericht geven van

actueel te houden.

kwaliteitsimpulsen.
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beleidslijn 1

beleidslijn 3
RENTMEESTERSCHAP
van beheerder naar rentmeester

PARAMETERS VASTGOEDREGISTRATIE
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beleidslijn 1
C

van beheerder naar rentmeester

Inzicht in kostprijzen

D

Onderhoud op orde

Met het oog op een verantwoording van de overheidsbestedingen, een

Als een accommodatie een krachtpand is, dan moet ook het onderhoud op

goede sturing op kosten en baten en om te voldoen aan regelgeving

orde zijn. Er wordt een actueel, realistisch onderhoudsplan opgesteld voor

rondom de Wet Markt en Overheid, is het zaak voor alle gemeentelijke

alle gebouwen die in eigendom zijn. Tegelijkertijd worden ook de benodigde

accommodaties te berekenen wat de kostprijs is en welk deel van de

onderhoudsbudgetten hierop gebaseerd, om te voorkomen dat de staat van

kostprijs wordt gedekt door inkomsten.

de gebouwen ‘achteruit ploegt’. De feitelijke inzet van onderhoudsgelden
wordt afgestemd op de resterende levensduur van het gebouw. Het streven

Het verschil tussen de markt- of kostprijs en de feitelijke huurprijs die

is om het onderhoud van gebouwen die een belangrijke gebruiksfunctie en

maatschappelijke instellingen betalen vormt in feite ‘verkapte subsidie’. De

meerjarig perspectief hebben op conditieniveau 2 (‘goed’) van NEN 2767 te

hoogte van deze subsidie wordt in de nieuwe situatie zichtbaar gemaakt,

brengen en houden. Gemeentelijke eigendommen moeten minimaal aan

waar deze tot voor kort vaak ‘verborgen’ bleef. Hiermee wordt duidelijk dat

conditieniveau 3 (‘redelijk’) voldoen, tenzij vanuit het perspectief van het

er geld bij moet om de kosten van bijvoorbeeld sportvoorzieningen te

gebouw een lager onderhoudsniveau te verantwoorden is.

dekken. Dit moet dan vanuit het gemeentelijke sportbeleid -en dus de
inhoudelijke beleidsafdeling- verantwoord worden en niet zomaar gedekt

E

Waardering vastgoedobjecten

worden vanuit een algemeen tekort op vastgoed.

Ieder gemeentelijk eigendomspand binnen de gemeente Zwartewaterland
wordt ‘gewaardeerd’ op vijf elementen: maatschappelijke waarde,

Uitgangspunt is dat de kostprijs in de toekomst in ieder geval inzichtelijk

onderhoudswaarde, gebruikswaarde, bezettingswaarde en

wordt gemaakt. De vraag is in hoeverre de kostprijs moet worden

duurzaamheidswaarde. Hierbij zijn scores mogelijk van goed (groen),

opgebracht door de gebruikers of via gemeentelijke subsidie. De

voldoende (oranje) of onvoldoende (rood). Op de volgende pagina staan deze

daadwerkelijke tariefstelling hoort overigens niet in dit accommodatiebeleid

vijf elementen benoemd. Waar sprake is van een onvoldoende score, worden

thuis, maar wordt in een later stadium via de beleidssectoren beantwoord.

maatregelen benoemd om deze prestaties te verbeteren.
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beleidslijn 1
F

WAARDERINGSCRITERIA

van beheerder naar rentmeester

Maatregelen ter verbetering prestaties

Maatregelen maatschappelijke waarde
Waar accommodaties een ‘onvoldoende’ scoren op maatschappelijke waarde, worden
maatregelen voorgesteld om deze alsnog waardevol te maken door het toevoegen van
activiteiten, dan wel om tot afstoting van de accommodatie te komen.
Maatregelen techniek, functionaliteit en energie
Waar gemeentelijke accommodaties een ‘onvoldoende’ scoren op technische staat,
functionaliteit en/of energie, worden maatregelen voorgesteld om deze te verbeteren.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderhoud, renovatie, uitbreiding, vervangende
nieuwbouw of het aanbrengen van zonnecollectoren. Voorafgaande aan elke
investering wordt bezien of het verantwoord is deze investering te doen. Hiertoe
worden alle analysevragen doorlopen zoals die genoemd staan onder kopje
‘vernieuwing accommodaties’.
Maatregelen exploitatie
Waar gemeentelijke accommodaties ‘onvoldoende’ scoren op exploitatie (bijvoorbeeld
bij een lage bezetting of lage inkomsten in verhouding tot de uitgaven), worden
voorstellen geformuleerd om tot verbetering van de exploitatie over te gaan. Denk

MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
Kerntaak
Beleidsondersteunend
Draagvlak
Openbaarheid
GEBRUIKSWAARDE
Capaciteit
Functionaliteit
Toegankelijkheid
Ligging
Bereikbaarheid
Multifunctionaliteit
ONDERHOUDSWAARDE
Technische staat
DUURZAAMHEIDSWAARDE
Energielabel
Energieprestatie
Veranderbaarheid
EXPLOITATIEWAARDE
Bezetting
Kostendekkendheid

hierbij aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, het herschikken van activiteiten

of verhuur of afstoten van (delen van) het gebouw.
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beleidslijn 1
G

van beheerder naar rentmeester

Vastgoedmanagementrapport

De rijksoverheid (maar ook de burgers) vraagt in toenemende mate van
gemeenten om verantwoording van de inzet van overheidsmiddelen. Dit stelt
eisen aan de wijze waarop de gemeente Zwartewaterland onderwerpen als
kosten, baten en bezetting van vastgoed gaat registreren.
De gemeente Zwartewaterland stelt jaarlijks een vastgoedmanagementrapport

op voor de eigen accommodaties. Dit managementrapport geeft inzicht in:
(1) de resultaten die het afgelopen jaar zijn bereikt rond het vastgoed
(2) de kosten, baten en prestaties van het vastgoed
(3) de maatregelen en de verwachte investeringskosten rondom het vastgoed.
Qua timing wordt met het vastgoedmanagement aangesloten bij andere
beheeronderdelen binnen de gemeente.
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beleidslijn 2
A

instellingen in hun kracht

Verantwoord loslaten

De gemeente Zwartewaterland wil een kleine, slagvaardige regiegemeente zijn.
Het past in de lijn van de verhouding tussen overheid en burgers dat de
inwoners van de gemeente Zwartewaterland zelf taken uitvoeren en rollen
innemen waartoe zij redelijkerwijs in staat mogen worden geacht. Waar de
gemeente Zwartewaterland de afgelopen decennia heeft geïnvesteerd in het
realiseren van maatschappelijke accommodaties van zichzelf en van anderen,
is het de komende decennia meer aan de gebruikers van accommodaties zelf
om deze te conserveren. Hierbij kunnen maatschappelijke partijen wel
terugvallen op de gemeente als zij er zelf niet uitkomen, bijvoorbeeld wat
betreft kennisondersteuning, het opzetten van een onderhoudsreservering of

Waar het maatschappelijk en financieel verantwoord is (‘win-win’), worden
eigendommen van accommodaties in overleg overgedragen
(geprivatiseerd) aan maatschappelijke partners. Dit past bij een kleine
slagvaardige overheid en het benutten van de maatschappelijke kracht die
in de samenleving aanwezig is. De meeste kleedkamers en kantines van de
buitensport zijn al geprivatiseerd. Verkend wordt of de komende jaren nog
een aantal gebouwen overgedragen kan worden aan de samenleving.
Vanaf het moment van privatisering worden partijen zelf verantwoordelijk
voor instandhouding en vernieuwing van de gebouwen. Privatisering gaat

verduurzaming van hun panden.

altijd in goed overleg en vergt in alle gevallen instemming van beide

B

en per gebouw kan verschillen en de voorwaarden waaronder privatisering

Privatiseren maatschappelijke accommodaties

De gemeente heeft vertrouwen in de kracht en zelfwerkzaamheid van haar
inwoners. De gemeente ziet het als een gezamenlijke taak om samen met
bewoners, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties
het voorzieningenniveau op peil te houden. Het is gewenst zoveel mogelijk
‘eigendomsgevoel’ te creëren bij de gebruikers van maatschappelijke
accommodaties, zodat gebruikers zich ook intrinsiek verantwoordelijk voelen

partijen. Er is is sprake van maatwerk, omdat de uitgangssituatie per partij
plaatsvinden ook van elkaar kunnen verschillen. Van geval tot geval wordt
bezien of de randvoorwaarden voor privatisering aanwezig zijn. Denk hierbij
aan de financiële condities maar ook de aanwezigheid van voldoende
deskundigheid en capaciteit om de taken op te vangen. Een overdracht gaat
in ieder geval wel gepaard met een verkoop-regulerend beding, waardoor
de maatschappelijke investering geborgd is.

voor het goed en efficiënt conserveren van deze accommodaties.
39

beleidslijn 2
C

instellingen in hun kracht

Meedenken over exploitatie

Maatschappelijke instellingen zoals sportverenigingen en beheersstichtingen en
de meeste binnensportaccommodaties zijn binnen de gemeente Zwartewaterland
zelf al primair verantwoordelijk voor het exploiteren van hun accommodaties.
Indien het de samenleving zelf niet lukt om waardevolle activiteiten te faciliteren,
dan is de gemeente op verzoek van de samenleving bereid mee te denken over
oplossingen. Zo min mogelijk wordt gewerkt met exploitatiesubsidies, om de
prikkel neer te leggen waar deze hoort. Het terughalen van exploitatie en beheer
is slechts een uiterst instrument, als alle andere opties geen soelaas bieden.
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beleidslijn 3
A

focus op krachtpanden

Behouden van leefbaarheid

C

Slimme combinaties

Maatschappelijke accommodaties dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente

Maatschappelijke activiteiten worden zoveel mogelijk gehuisvest in bestaande panden

Zwartewaterland. Accommodaties leveren hiermee als instrument indirect een

van gemeente of derden. Nieuwbouw of renovatie van panden zijn slechts uiterste

bijdrage aan zaken als saamhorigheid, sociale vorming, volksgezondheid,

maatregelen om maatschappelijke activiteiten te blijven huisvesten. Het is een reële

integratie en participatie. Dit maakt mede dat mensen prettig wonen, ontspannen

optie om maatschappelijke activiteiten, al dan niet in combinatie met andere functies,

en elkaar ontmoeten. Dit hoge niveau van voorzieningen beoogt de gemeente

elders onder te brengen als hiervoor goede mogelijkheden zijn. Er wordt daarom waar

Zwartewaterland op peil houden. Dit neemt niet weg dat de inzet van gebouwen

mogelijk binnen de gemeente Zwartewaterland ingezet op slimme combinaties van

op onderdelen efficiënter moet, om het betaalbaar te houden en efficiënt met de

activiteiten via multifunctionele accommodaties.

inzet van gemeenschapsgelden wordt omgegaan.
B

Waardevolle activiteiten centraal

In het beleid van de gemeente Zwartewaterland staan niet de gebouwen, maar de
maatschappelijke activiteiten centraal. Gebouwen zijn geen doel op zich, maar een
middel om mogelijk te maken dat waardevolle maatschappelijke activiteiten kunnen
plaatsvinden. Evengoed geldt dat als structureel geen maatschappelijke activiteiten
worden uitgevoerd in een accommodatie, hiervoor geen gebouw meer noodzakelijk is.

Het recht op een eigen accommodatie bestaat niet binnen de gemeente. De gemeente

D

Oog voor eigenheid kernen

De gemeenschap in Zwartewaterland bestaat uit drie grote kernen Genemuiden,
Hasselt en Zwartsluis en het buitengebied. Deze drie grote kernen en het
buitengebied hebben allen een eigen culturele diversiteit, mentaliteit en historie.
Daarom is het zaak geen blauwdrukken voor accommodaties te ontwikkelen voor
de gehele gemeente, maar per grote kern en het buitengebied te kijken naar een
optimalisering van de maatschappelijke accommodaties. Verschillen tussen

gebieden zijn acceptabel, zolang deze beargumenteerd zijn.

acht het behoud van publieke functies voor de gemeenschap belangrijker dan het
behouden van individuele accommodaties.
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beleidslijn 3

focus op krachtpanden

E Op zoek naar krachtpanden

F Streefbeeld

De gemeente Zwartewaterland maakt momenteel een inhaalslag om financieel

Waar sprake is van een ‘krachtpand’ worden indien nodig maatregelen getroffen

weer een gezonde gemeente te worden. Dit betekent ook dat wordt gekeken om

om deze panden ook als zodanig te laten functioneren. Het streefbeeld van een

maatschappelijke activiteiten op een efficiënte wijze te huisvesten. Wat betreft

krachtpand bestaat uit de volgende ambitie:

accommodaties zet de gemeente in op ‘krachtpanden’:
• Een krachtpand heeft een gezonde exploitatie
• Een krachtpand is beleidsondersteunend

• Een krachtpand is goed bezet

• Een krachtpand heeft een openbaar karakter

• Een krachtpand is in goede technische staat (conditieniveau 2)

• Een krachtpand is levensvatbaar en toekomstbestendig

• Een krachtpand wordt goed beheerd
• Een krachtpand is duurzaam

Tegelijkertijd betekent de keuze voor krachtpanden dat in sommige gevallen

• Een krachtpand is goed toegankelijk

afscheid wordt genomen van panden die niet het label van ‘krachtpand’ dragen.

• Een krachtpand is veilig

Krachtpanden kunnen gemeentelijke panden zijn, maar ook in bezit van
particulieren (bijvoorbeeld ruimten van zorginstellingen of stichtingen).
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beleidslijn 3

focus op krachtpanden

G Maatregelen voor krachtpanden

H Afwegingskader voor krachtpanden

Indien nodig worden maatregelen getroffen om de krachtpanden op

Voorafgaande aan een eventuele investering in bijvoorbeeld onderhoud,

niveau te brengen. Hierbij is het bewustzijn aanwezig dat dit een proces is

renovatie of vervangende nieuwbouw, wordt in alle gevallen een aantal

dat niet van vandaag op morgen bereikt kan worden. Gedacht kan

onderwerpen geanalyseerd. Dit om te waarborgen dat op een

worden aan de volgende maatregelen:

verantwoorde wijze met de inzet van gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

• Verbeteren exploitatie / beheer

AFWEGINGSKADER GEBOUWEN

• Herijken afspraken beheer en exploitatie

•

Heeft de gemeente een wettelijke taak voor het huisvesten van de activiteit?

• Onderzoek verplaatsen functies

•

Draagt de accommodatie bij aan een gemeentelijke beleidsdoelstelling?

• Wegwerken achterstallig onderhoud

•

Is er lokaal draagvlak voor de accommodatie?

• Renoveren of nieuw bouwen

•

Is de activiteit in de accommodatie nu en in de toekomst levensvatbaar?

•

Heeft de accommodatie een openbaar karakter?

•

In welke technische en functionele staat bevindt het gebouw zich?

•

Is er sprake van een gezonde exploitatie en bezetting van de accommodatie?

•

Zijn er publieke of private alternatieven aanwezig?

•

Zijn er combinaties mogelijk met andere voorzieningen?

•

Welke rol kan de gemeenschap spelen ten aanzien van de accommodatie?

•

Wat zijn de effecten van ingrepen in het gebouw op andere accommodaties?

•

Is het gebouw courant voor herontwikkeling?
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beleidslijn 3

beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
focus op krachtpanden

I Anticiperen op verouderen vastgoed

K Weg der geleidelijkheid

Veel van de gebouwen binnen de gemeente Zwartewaterland zijn inmiddels meer

De gemeente Zwartewaterland beseft dat in bepaalde gevallen rondom

dan 40 jaar oud, waarbij niet zelden sprake is van functionele en technische

accommodaties sprake is van ‘verworven rechten’ die niet zomaar van

veroudering. De komende decennia zal voor een groot deel van deze verouderde

vandaag op morgen omgebogen kunnen worden. Daarnaast is het ook

accommodaties een vernieuwingsvraag aan de orde zijn. De gemeente

financieel onmogelijk om het gewenste eindbeeld (bijvoorbeeld

Zwartewaterland wenst via een meerjarenperspectief inzicht in de kosten die op

aangaande verduurzaming) in één keer te bereiken. Daarom volgt de

korte, middellange en lange termijn te verwachten zijn voor de gebouwen die die

gemeente de ‘weg der geleidelijkheid’ met oog voor de belangen van

voor een lange periode waardevol zijn voor de gemeenschap, de krachtpanden.

maatschappelijke partners.

J Verantwoorde reductie vastgoedvolumes

L Investeringen in eigen gebouwen

Waar sprake is van gemeentelijke gebouwen die geen krachtpand zijn, gaat de

Onderhoud, renovatie en vervangende nieuwbouw van

gemeente Zwartewaterland in samenspraak met de maatschappelijke partners op

maatschappelijke accommodaties, vormen een primaire

zoek naar mogelijkheden om de volumes te reduceren. Het aanhouden van een

verantwoordelijkheid van eigenaren van de accommodaties. Partijen

pand zonder maatschappelijke functie is geen doel op zich voor de gemeente.

dienen hiervoor zelf gelden te reserveren. De gemeente investeert in

Indien geen maatschappelijke functie aan een leegstaand gemeentelijk gebouw

principe alleen in het vernieuwen van eigen accommodaties.

kan worden toegekend, wordt tot commerciële verhuur, verkoop of sloop van de
betreffende accommodatie overgegaan.
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beleidslijn 3

beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
focus op krachtpanden

M Oog voor effecten

O Verduurzaming accommodaties

Bij voorgenomen ingrepen in het maatschappelijk vastgoed -zoals

De gemeente Zwartewaterland heeft een voorbeeldfunctie richting haar inwoners

nieuwbouw, herbestemming en sloop- wordt bekeken wat de effecten zijn

voor wat betreft het zuinig omspringen met middelen, energiebronnen en de

van deze ingreep op de exploitatie van andere publieke en private

natuur. Wat betreft haar eigen accommodaties wordt beleid ingezet om deze te

gebouwen. Op grond hiervan wordt bezien of hierop actie nodig is.

verduurzamen. Voor alle gemeentelijke eigendommen als totaal geldt dat in de
periode 2014-2018 wordt gestreefd naar een energiebesparing van 2% per jaar.

N Voorkomen achterstallig onderhoud
Accommodaties worden momenteel ‘wind- en waterdicht’ gehouden. Dit
heeft tot gevolg dat achterstallig onderhoud dreigt voor verschillende
accommodaties. De gemeente wenst deze situatie om te buigen tot een
situatie waarin niet langer sprake is van een achterstallige situatie voor de
gebouwen waarvan instandhouding gewenst is (de krachtpanden). Dit
betekent dat twee acties uitgevoerd moeten worden:
1. Wegwerken van achterstallig onderhoud
2. Onderhoud volgens meerjarenonderhoudsplannen

Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt waar mogelijk verder
verduurzaamd, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, volumereductie
en warmtewinning. Hierbij wordt zoveel aangesloten bij ‘natuurlijke momenten’
zoals tijdens de uitvoering van groot onderhoud, renovatie of vervangende
nieuwbouw.
De gemeente wil vanuit haar voorbeeldrol ook maatschappelijke partners
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door kennis te delen en informatie over

subsidiemogelijkheden te verstrekken. Samen met beheerders en gebruikers van
gebouwen kan gekeken worden naar de mogelijkheden van verduurzaming van
gebouwen.
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6 UITVOERINGSPLAN.

HEMM

eenvoud

●

bevlogenheid

●

vakmanschap
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KRACHTPANDEN
Dit accommodatiebeleidsplan zet in op krachtpanden. Krachtpanden zijn beleidsondersteunend, hebben een openbaar karakter en de functies die hierin zitten zijn
levensvatbaar en toekomstbestendig. De keuze voor krachtpanden betekent ook dat in sommige gevallen afscheid wordt genomen van panden die niet het label van
‘Krachtpand’ dragen. Krachtpanden kunnen gemeentelijke panden zijn, maar ook in bezit van particulieren (bijvoorbeeld ruimten van zorginstellingen of stichtingen).
Waar sprake is van een ‘Krachtpand’ worden indien nodig maatregelen getroffen om deze panden ook als zodanig te laten functioneren. Onderstaande gebouwen,

zowel in eigendom van de gemeente als van andere partijen, zijn aangemerkt als Krachtpand. Ten aanzien van de zwembaden zal de komende jaren duidelijk
moeten worden of alle drie zwembaden een Krachtpand blijven en hierin ook geïnvesteerd gaat worden.

Genemuiden
CBS Ichthus
GBS Eben Haëzer
GBS Johannes Bogerman
GBS Rehoboth
HBS Johannes Calvijn
HBS Maarten Luther
OBS De Vogelaar
't Olde Staduus
Wijkcentrum De Driester
Historisch Centrum
Dierenweide Taghof
Binnenzwembad
MFA d'Overtoom
Tapijtmuseum

Hasselt
CBS De Driemaster
CBS De Driemaster dep. Mastenbroek
CBS De Wijngaard
CBS Het Anker
CBS Prins Willem Alexander
GBS Op de Hoeksteen
OBS Genne
Cultureel Centrum 't Teeuwland
MFA Streukeler Veste
Sporthal Prinsenhof
Gemeentehuis
Bibliotheek
Buitenzwembad
Oude Stadhuis

Zwartsluis
CBS De Wijngaard
OBS De Aremberg
Agnietencollege
Sporthal Agnietencollege
Binnenzwembad
Sluuspoort
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OVERZICHT MAATREGELEN
Voor elk gebouw is opgenomen welke maatregel(en) wordt voorzien. De
volgende maatregelen zijn mogelijk:

Maatregel 1

Wegwerken achterstallig onderhoud

Maatregel 2

Vernieuwen

Maatregel 3

Verbeteren exploitatie

Maatregel 4

Herijken afspraken beheer en exploitatie

Maatregel 5

Onderzoek verplaatsen functies

Maatregel 6

Strategisch aanhouden

Maatregel 7

Onderzoek privatiseren

Maatregel 8

Herontwikkelen of afstoten

Maatregel 9

In stand houden (geen bijzondere maatregelen)

In dit hoofdstuk is per maatregel beschreven op welke gebouwen het betrekking
heeft. Voor alle maatregelen is het uitgangspunt dat deze de komende vier jaar
worden uitgevoerd.
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MAATREGEL 1 WEGWERKEN ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
De afgelopen jaren heeft de gemeente in verband met de beschikbare middelen alleen het klachtenonderhoud uitgevoerd. De
meerjarenonderhoudsplannen zijn vanwege de noodzakelijke bezuinigingen losgelaten. Om een beeld te krijgen van het omvang van het theoretische
achterstallig onderhoud, is in mei-juni 2017 door de gemeente Zwartewaterland voor onderstaande tien gebouwen een herinspectie uitgevoerd. Hierbij is
gekeken naar maatregelen die nodig zijn om het onderhoud van het gebouw op conditieniveau 2 te krijgen volgens de NEN 2767. Conditieniveau 2 is het
op één na hoogste onderhoudsniveau: vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte. In het
vierde kwartaal van 2017 wordt door de gemeente een Uitvoeringsprogramma Gebouwen opgesteld, waarbij de definitieve achterstand in kaart wordt
gebracht en wordt afgestemd op het meerjaren onderhoud de komende jaren. Het Uitvoeringsprogramma Gebouwen met de hieraan gekoppelde

scenario’s wordt voorgelegd aan het college. In de praktijk moet worden bekeken of het verstandig is het achterstallig onderhoud van accommodaties die
geen krachtpand zijn, wel of niet uit te voeren. Dit heeft onder andere te maken met het financieel rendement, de toekomstige bestemming en of er een
voornemen is tot verkoop of privatisering van het gebouw.

‘t Olde Staduus

Genemuiden

Krachtpand

MFA d’Overtoom

Genemuiden

Krachtpand

Gebouw Jan van Arkelstraat

Genemuiden

Geen Krachtpand

MFA Streukeler Veste

Hasselt

Krachtpand

Sporthal Prinsenhof

Hasselt

Krachtpand

Cultureel Centrum ‘t Teeuwland

Hasselt

Krachtpand

Stichting In Balans

Hasselt

Geen Krachtpand

Hasselts Fanfare

Hasselt

Geen Krachtpand

Rode Kruis

Hasselt

Geen Krachtpand

Wijkcentrum De Driester

Kamperzeedijk

Krachtpand
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beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 2 ONDERZOEK VERNIEUWEN

Voor de accommodaties die hieronder zijn genoemd, worden analyses uitgevoerd naar de aard van de knelpunten en de

noodzaak en haalbaarheid van (levensduurverlengende) upgrading, renovatie of vervangende nieuwbouw. Hierbij wordt in alle
gevallen bekeken of huisvestelijke combinaties mogelijk zijn. Zie de uitwerking per kern voor een toelichting per accommodatie.

GBS Johannes Bogerman

Genemuiden

Krachtpand

OBS De Vogelaar

Genemuiden

Krachtpand

CBS Prins Willem Alexander

Hasselt

Krachtpand

Cultureel Centrum ‘t Teeuwland

Hasselt

Krachtpand

OBS De Aremberg

Zwartsluis

Krachtpand
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beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 3 VERBETEREN EXPLOITATIE

Voor een aantal panden is een verbetering van de exploitatie gewenst en mogelijk, bijvoorbeeld door het toevoegen
van extra functies en/of het aanpassen van de huurtarieven. Specifieke aandacht hierbij voor de onderstaande
panden. Nadere toelichting staat opgenomen onder de behandeling per kern.

CC ‘t Teeuwland

Hasselt

Krachtpand

Veiligheidshuis

Zwartsluis

Geen Krachtpand

Voormalig Havenkantoor

Zwartsluis

Geen Krachtpand
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beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 4 HERIJKEN AFSPRAKEN BEHEER EN EXPLOITATIE

Voor onderstaande niet-gemeentelijke gebouwen wordt bekeken of het mogelijk is om tot een herijking van de
bestaande afspraken te komen met de betreffende stichtingen. Het gaat hier om afspraken over de verantwoordelijkheid
en uitvoering van het groot onderhoud en/of ondersteuning in het beheer van de accommodatie. Zie de uitwerking per
kern voor een toelichting per accommodatie.

Binnenbad

Genemuiden

Krachtpand

MFA d’Overtoom

Genemuiden

Krachtpand

Buitenbad

Hasselt

Krachtpand

Binnenbad

Zwartsluis

Krachtpand

Sluuspoort

Zwartsluis

Krachtpand
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MAATREGEL 5 ONDERZOEK VERPLAATSEN FUNCTIES

Voor een aantal functies wordt bekeken of deze verplaatst kunnen worden naar andere gemeentelijke of private panden,
zodat accommodaties vrijgespeeld kunnen worden voor verkoop of herontwikkeling. Niet in alle gevallen heeft de
gemeente een herhuisvestingsplicht, hoewel ten opzichte van veel van deze activiteiten wellicht sprake is van een morele
herhuisvestingstaak gezien de maatschappelijke meerwaarde die de activiteiten hebben.

gebouw

functie

kern

Krachtpand

Gebouw Jan van Arkelstraat

GGD, kinderfyio, logopedie, peuterspeelzalen

Genemuiden

Geen Krachtpand

Voormalige basisschool De Trekschuit

Vluchtelingenwerk en Voedselbank

Hasselt

Geen Krachtpand

Rode Kruis

Rode Kruis

Hasselt

Geen Krachtpand

Gebouw Linksaf

PvdA

Hasselt

Geen Krachtpand

Noggus & Noggus

Kringloopwinkel Noggus & Noggus

Hasselt

Geen Krachtpand

Kulturhus

Zwartewater FM, Kinderopvang, GGD

Zwartsluis

Geen Krachtpand
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MAATREGEL 6 STRATEGISCH AANHOUDEN

Onderstaande accommodaties worden weliswaar niet gezien als Krachtpanden, maar worden -gezien een mogelijke
toekomstige herontwikkeling van het gebied eromheen- vooralsnog als eigendom aangehouden door de gemeente.

Zie de uitwerking per kern voor een toelichting per accommodatie.

Stichting in Balans

Hasselt

Geen Krachtpand

Muziekkoepel

Zwartsluis

Geen Krachtpand

55

beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 7 ONDERZOEK PRIVATISEREN

Voor onderstaande functies wordt de komende periode onderzocht of privatisering gewenst is en zo ja, onder welke condities dit plaatsvindt. Privatisering
vindt in alle gevallen plaats in samenspraak tussen gemeente en de maatschappelijke partijen waarop de eventuele privatisering betrekking heeft. Zie de
uitwerking per kern voor een toelichting per accommodatie.

Voormalig brugwachtershuis

Hasselt

Geen Krachtpand

Hasseltse Fanfare

Hasselt

Geen Krachtpand

Volière

Hasselt

Geen Krachtpand

Kantine Tennis

Hasselt

Geen Krachtpand

Toiletgebouw Veerweg

Genemuiden

Geen Krachtpand

Volière Blokhuisweg

Genemuiden

Geen Krachtpand

Dierenweide Taghof

Genemuiden

Krachtpand

Historisch centrum

Genemuiden

Krachtpand
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beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 8 HERONTWIKKELEN OF AFSTOTEN

Een aantal panden komt mogelijk voor verkoop in aanmerking. Voorafgaande aan de verkoop wordt bezien of de
gemeente een taak heeft voor herhuisvesting van de activiteiten die nu in de betreffende accommodaties
plaatsvinden. In principe wordt voor onderstaande panden gestreefd naar opbrengsten-maximalisering. Zie de
uitwerking per kern voor een toelichting per accommodatie.

Gebouw Jan van Arkelstraat

Genemuiden

Geen Krachtpand

Romneyloods

Genemuiden

Geen Krachtpand

Voormalige basisschool De Trekschuit

Hasselt

Geen Krachtpand

Rode Kruis

Hasselt

Geen Krachtpand

Gebouw Linksaf

Hasselt

Geen Krachtpand

Werkplaats gemeentewerf

Hasselt

Geen Krachtpand

Boerderij Zwolsedijk

Hasselt

Geen Krachtpand

Kringloop Noggus & Noggus

Hasselt

Geen Krachtpand

Melkveebedrijf

Hasselt

Geen Krachtpand

Voormalige gymzaal

Zwartsluis

Geen Krachtpand

Voormalige dependance CBS De Wijngaard Zwartsluis

Geen Krachtpand

Woning en winkel Molenstraat

Geen Krachtpand

Zwartsluis
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beleidslijn 1
K R A C H T PA N D E N
MAATREGEL 9 IN STAND HOUDEN

Voor onderstaande accommodaties vinden de komende jaren geen noemenswaardige ingrepen plaats. Hooguit vindt
onderhoud plaats conform de opgestelde meerjarenonderhoudsplannen, wanneer de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.

GENEMUIDEN

HASSELT

ZWARTSLUIS

GBS Eben Haëzer

Krachtpand

OBS Genne

Krachtpand

CBS de Wijngaard

Krachtpand

HBS Johannes Calvijn

Krachtpand

CBS Het Anker

Krachtpand

Sporthal Agnieten College

Krachtpand

CBS Ichthus

Krachtpand

Gemeentehuis

Krachtpand

Agnieten College

Krachtpand

GBS Rehoboth

Krachtpand

Bibliotheek

Krachtpand

Berging begraafplaats

Geen Krachtpand

HBS Maarten Luther

Krachtpand

CBS de Driemaster

Krachtpand

Aula begraafplaats

Geen Krachtpand

Tapijtmuseum

Krachtpand

CBS de Driemaster dep.

Krachtpand

Lijkhuisje Blokhuisweg

Geen Krachtpand

GBS Op de Hoeksteen

Krachtpand

Lok-uusien en An ’t Heufd

Geen Krachtpand

Oude Stadhuis

Krachtpand

Kerktoren

Geen Krachtpand

Berging begraafplaats

Geen Krachtpand

Muziekkoepel

Geen Krachtpand

Berging begraafplaats

Geen Krachtpand

Brandweerkazerne

Geen Krachtpand

Brandweerkazerne

Geen Krachtpand

Gemeentewerf

Geen Krachtpand

Kalkovens en Leshuis

Geen Krachtpand

Berging begraafplaats

Geen Krachtpand

Muziekkoepel

Geen Krachtpand

Petroleumkelder

Geen Krachtpand

Kerktoren Hasselt

Geen Krachtpand

Kerktoren Mastenbroek

Geen Krachtpand
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TOTAALOVERZICHT PER KERN
Voor drie kernen zijn alle maatregelen opgenomen in één overzicht per kern.
Hierbij is onderscheid gemaakt in gebouwen die als krachtpand worden
aangemerkt en overige gebouwen.
Naast de gemeentelijke gebouwen zijn soms ook niet-gemeentelijke gebouwen
met een maatschappelijke functie opgenomen. Deze zijn te herkennen aan een
witte rand. Ook niet gemeentelijke panden kunnen worden aangemerkt als
krachtpand.
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krachtig accommoderen
in Genemuiden

60

HERIJKEN
AFSPRAKEN

ONDERZOEK
VERNIEUWEN

ONDERZOEK
P R I VAT I S E R E N

I N S TA N D
HOUDEN

Binnenbad
Bestevaer

GBS Johannes
Bogerman

Dierenweide

CBS Ichthus

MFA d’Overtoom

OBS De Vogelaar

Historisch Centrum

‘t Olde Staduus
GBS Eben Haëzer
GBS Rehoboth

K R A C H T PA N D

HBS Johannes
Calvijn
HBS Maarten Luther
Tapijtmuseum

OVERIG

WEGWERKEN
A C H T E R S TA L L I G
ONDERHOUD

HERONTWIKKELEN
/ AFSTOTEN

ONDERZOEK
P R I VAT I S E R E N

Gebouw Jan van
Arkelstraat

Volière
Blokhuisweg

Lijkhuisje
Blokhuisweg

Brandweerkazerne

Romneyloods

Toiletgebouw
Veerweg

Lok-uusien en
An’t Heufd

Gemeentewerf

Kerktoren

Berging begraafplaats
Koppel

Muziekkoepel

Petroleumkelder

I N S TA N D H O U D E N

Wijkcentrum
De Driester
Gebouw Jan van
Arkelstraat
MFA d’Overtoom

TOELICHTING MAATREGELEN GENEMUIDEN
Binnenbad

GBS Johannes Bogerman en OBS De Vogelaar

Gebouw Jan van Arkelstraat

HEMM heeft een separaat onderzoek opgesteld naar de

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de

Het CJG is inmiddels vanuit dit gebouw naar het

exploitatie-overeenkomst tussen gemeente en Stichting

technische staat, functionaliteit en duurzaamheid van GBS

gemeentehuis in Hasselt verhuisd. Momenteel huisvest

Zwembaden Zwartewaterland (SZZ). Geadviseerd wordt

Johannes Bogerman en OBS De Vogelaar. Deze

het gebouw nog diverse maatschappelijke en

het groot onderhoud van deze baden terug te halen naar

onderzoeken moet uitwijzen of er combinaties met

commerciële functies, zoals een consultatiebureau, twee

de gemeente en op korte termijn een

andere scholen en voorzieningen gewenst zijn, welke

peuterspeelzalen, een kinderfysio, logopedie en een

toekomstperspectief te ontwikkelen voor de drie baden,

maatregelen noodzakelijk zijn om (één van) de gebouwen

therapeutisch centrum. Advies is om tot verkoop van het

mede omdat na 2020 forse investeringen op de

tot toekomstgericht Krachtpand te ontwikkelen, welke

pand over te gaan, nadat de volgende zaken zijn

onderhoudsplanning staan. Voor een nadere toelichting

kosten hiermee gemoeid zijn en hoe de kostenverdeling

onderzocht:

wordt verwezen naar dit onderzoek.

tussen gemeente en schoolbesturen is.
• Bezien moet worden of de peuterspeelzalen
ondergebracht kunnen worden bij de scholen.
• Onderzocht moet worden of de capaciteit in het
gebouw nodig is voor het huisvesten van de

uitbreidingsbehoefte van scholen, zoals CBS Ichthus.
Indien het niet mogelijk is het gebouw te verkopen,
adviseren wij de bestaande afspraken onder het gebruik
van dit gebouw te herzien. Voor een deel van de
commerciële partners is momenteel immers sprake van

een gebruiksovereenkomst ‘om niet’.
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krachtig accommoderen
in Hasselt
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K R A C H T PA N D

HERIJKEN
AFSPRAKEN

CC ‘t Teeuwland

MFA Streukeler
Veste

CBS De Driemaster

OBS Genne

Streukeler Veste

CBS Prins Willem
Alexander

Buitenzwembad

CBS De Driemaster
dep. Mastenbroek

Bibliotheek

Sporthal Prinsenhof

VERBETEREN
E X P L O I TAT I E

CBS Het Anker

Gemeentehuis

CC ‘t Teeuwland

CC ‘t Teeuwland

GBS Op de
Hoeksteen

Oude Stadhuis

HERONTWIKKELEN / AFSTOTEN

OVERIG

WEGWERKEN
ACHTERSTALLIG
ONDERHOUD

ONDERZOEK
VERNIEUWEN

I N S TA N D H O U D E N

I N S TA N D H O U D E N

WEGWERKEN
ACHTERSTALLIG
ONDERHOUD

Voormalige school
De Trekschuit

Werkplaats
gemeentewerf

Berging begraafplaats
Van der Vechtlaan

Muziekkoepel

Stichting in Balans

Rode Kruis

Boerderij
Zwolsedijk

Berging begraafplaats
Buiten de Enkpoort

Kerktoren Hasselt

Hasselts Fanfare

Gebouw Linksaf

Kringloop
Noggus&Noggus

Brandweerkazerne

Kerktoren
Mastenbroek

Rode Kruis

Melkveebedrijf

Kalkovens en
Leshuis

O N D E R Z O E K P R I VAT I S E R E N

S T R AT E G I S C H
AANHOUDEN

Volière

Kantine tennis

Stichting in Balans

Hasselts Fanfare

Voormalig
Brugwachtershuisje

Cultureel centrum ‘t Teeuwland
‘t Teeuwland voorziet in een maatschappelijke behoefte,
zoals het faciliteren van verenigingen met een ‘kleine
beurs’, diverse welzijnsfuncties en ontmoeting en
activiteiten van ouderen. Als locatie ligt ‘t Teeuwland
perfect voor de doelgroep.
Om ook naar de toekomst als volwaardig Krachtpand te
functioneren is een beperkte upgrading van ‘t Teeuwland
gewenst. Hiertoe is het zaak om samen met gemeente,
IJsselheem en andere inwonende partijen ‘met de voeten
in de klei’ een realistisch upgradingsplan op te stellen,
waarbij vanuit een inhoudelijke ambitie wordt gewerkt
aan het optimaliseren van huisvesting, beheer, exploitatie
en toegankelijkheid. Hierbij is het een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van betrokken partijen om de
upgrading gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Bij de
upgrading is afstemming met de activiteiten bij de
bibliotheek gewenst. Overigens vindt dit nu al plaats.
Bezien moet worden of het mogelijk is een aantal
aanverwante partijen naar ‘t Teeuwland te trekken, om de

TOELICHTING MAATREGELEN HASSELT
Buitenzwembad
HEMM heeft een separaat onderzoek opgesteld naar de
exploitatie-overeenkomst tussen gemeente en Stichting
Zwembaden Zwartewaterland (SZZ). Geadviseerd wordt
het groot onderhoud van deze baden terug te halen naar
de gemeente en op korte termijn een
toekomstperspectief te ontwikkelen voor de drie baden,

mede omdat na 2020 forse investeringen op de
onderhoudsplanning staan. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar dit onderzoek.
CBS Prins Willem Alexander
Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
technische staat, functionaliteit en duurzaamheid van CBS
Prins Willem Alexander. Dit onderzoek moet uitwijzen of
er combinaties met andere scholen en voorzieningen
gewenst zijn, welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
gebouw tot toekomstgericht Krachtpand te ontwikkelen,
welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe de
kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur is.

Stichting In Balans
In Balans zit al sinds 2006 op de huidige locatie aan de
Mulertstraat en is ondanks de achterstallige
onderhoudssituatie erg tevreden over de huisvesting, juist

vanwege het laagdrempelige karakter, de mogelijkheden
van het buitenterrein en het contact met de buurt.
Niet ondenkbaar is dat deze locatie op termijn nog eens
ontwikkeld gaat worden. Daarom is deze locatie als
strategisch aangeduid. Vooralsnog adviseren wij alleen

die onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het
gebouw die hoogst noodzakelijk zijn. In Balans wil zover
mogelijk zelf uitvoering geven aan de
onderhoudswerkzaamheden, als dat binnen het bereik
valt van de aanwezige kennis past en niet gecertificeerd
hoeft plaats te vinden. In geval van eigen uitvoering
blijven alleen de materiaalkosten over als post.
Ondanks de tijdelijke situatie, is het gewenst de afspraken
over huur, subsidie en onderhoudsverantwoordelijkheden
contractueel vast te leggen. Dat biedt over en weer
helderheid over de verwachtingen tussen beide.

ruimte van het jongerenwerk te benutten. Denk
bijvoorbeeld aan de Thuiszorg en het Rode Kruis.
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krachtig accommoderen
in Zwartsluis
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ONDERZOEK
VERNIEUWEN

HERIJKEN
AFSPRAKEN

I N S TA N D
HOUDEN

OBS De Aremberg

Binnenzwembad

CBS De Wijngaard

Sluuspoort

Sporthal
Agnietencollege

K R A C H T PA N D

Agnietencollege

HERONTWIKKELEN
OF AFSTOTEN

S T R AT E G I S C H
AANHOUDEN

VERBETEREN
E X P L O I TAT I E

I N S TA N D
HOUDEN

Voormalige gymzaal

Muziekkoepel

Veiligheidshuis

Berging begraafplaats
Purperreigerlaan

Voormalig
Havenkantoor

Aula begraafplaats
Stroombeek

Voormalige dependance
CBS De Wijngaard

OVERIG

Woning en winkel
Molenstraat 3
Kulturhus

TOELICHTING MAATREGELEN ZWARTSLUIS
OBS De Aremberg
Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de
technische staat, functionaliteit en duurzaamheid van OBS
De Aremberg. Dit onderzoek moet uitwijzen of er
combinaties met andere scholen en voorzieningen
gewenst zijn, welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
gebouw tot toekomstgericht Krachtpand te ontwikkelen,
welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe de
kostenverdeling tussen gemeente en schoolbestuur is.
Binnenzwembad
HEMM heeft een separaat onderzoek opgesteld naar de
exploitatie-overeenkomst tussen gemeente en Stichting
Zwembaden Zwartewaterland (SZZ). Geadviseerd wordt
het groot onderhoud van deze baden terug te halen naar
de gemeente en op korte termijn een
toekomstperspectief te ontwikkelen voor de drie baden,
mede omdat na 2020 forse investeringen op de
onderhoudsplanning staan. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar dit onderzoek.
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Kulturhus

In verband met de verhuizing van de bibliotheek naar de
Sluuspoort, heeft het Kulturhus te maken met leegstand.
De gemeente draagt de kosten hiervoor. Het Kulturhus
wordt in dit plan niet aangemerkt als een
‘maatschappelijk Krachtpand’. Geadviseerd om als
gemeente regie te nemen in het proces om een

alternatieve bestemming te vinden voor deze plint op de
begane grond, bijvoorbeeld in de sfeer van huisartsen en
fysiotherapie. In geval van een alternatieve bestemming,
moet voor Zwartewaterland FM, Kinderopvang en GGD
een alternatieve locatie gevonden worden. Mogelijk

Voormalig havenkantoor
Het voormalig havenkantoor dient meerdere functies. Het
bevat douches en toiletten voor de jachthaven en
Sluuspoort heeft hier kantoorruimte. Jeugdwerk verhuist
binnenkort van dit gebouw naar een locatie bij de
voetbal. Dit biedt mogelijkheden voor huisvesting van
‘maatschappelijke flexplekken’ zoals bijvoorbeeld de
politiepost, vrijwilligerssteunpunt, Samen Zwartsluis en
een historische vereniging. Hierdoor kan mogelijk de huur
van andere ruimten opgezegd worden. Nadere
verkenning naar de mogelijkheden is nodig.

kunnen het Veiligheidshuis en de scholen in Hasselt hierin
een rol spelen.
Sluuspoort
Aandachtspunt voor Sluuspoort is de vraag of de stichting
vanuit de bedrijfsexploitatie in staat is om een reserve
voor groot onderhoud op te bouwen. Nadere afstemming
tussen gemeente en Stichting hierover is gewenst, om op
lange termijn niet geconfronteerd te worden met
ongewenste verrassingen.
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7. FINANCIËN.

HEMM

eenvoud

●

bevlogenheid

●

vakmanschap
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KOSTEN
Meerjaren onderhoud

Wegwerken achterstallig onderhoud
Uit de herinspectie van tien maatschappelijke accommodaties blijkt dat er een
theoretische achterstand is opgebouwd. Het wegwerken van deze achterstand
gaat gepaard met een investering. In het Uitvoeringsprogramma Gebouwen
wordt de definitieve achterstand in kaart gebracht en afgestemd op het
meerjaren onderhoud de komende jaren. Vervolgens zullen keuzes gemaakt
worden over de uitvoering van het onderhoud. In de praktijk moet worden

bekeken of het verstandig is al deze gebouwen op onderhoudsniveau 2 te
brengen. Zeker voor de accommodaties die niet als krachtpand zijn aangemerkt.

Op basis van het Meerjarenonderhoudsplan van de gemeente Zwartewaterland
is tot en met 2035 gemiddeld 550.000 euro per jaar nodig inclusief btw voor het
groot onderhoud van gebouwen. Dit is een theoretische raming op basis van
conditieniveau 2. In de praktijk wordt altijd gekeken welke onderhoud
daadwerkelijk nodig is (‘risico gestuurd’) , ook in relatie tot het perspectief van
het gebouw. De definitieve inzet van de middelen gebeurt op basis van het
jaarlijkse Jaarplan Gebouwen dat door het college wordt vastgesteld.
Naast het onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen, is er ook nog sprake
van een structurele jaarlijkse bijdrage voor onderhoud aan niet-gemeentelijke

Gebouwen die zijn meegenomen in herinspectie onderhoud:

eigendommen via een onderhoudssubsidie, of als onderdeel van een

• ‘t Olde Staduus

Genemuiden

Krachtpand

• MFA d’Overtoom

Genemuiden

Krachtpand

exploitatiebijdrage. Dit geldt voor de accommodaties van MFA d’Overtoom,

• Jan van Arkelstraat

Genemuiden

Geen Krachtpand

wijkcentrum De Driester en de drie zwembaden.

• MFA Streukeler Veste

Hasselt

Krachtpand

• Sporthal Prinsenhof

Hasselt

Krachtpand

• CC ‘t Teeuwland

Hasselt

Krachtpand

• Stichting In Balans

Hasselt

Geen Krachtpand

• Hasselts Fanfare

Hasselt

Geen Krachtpand

• Rode Kruis

Hasselt

Geen Krachtpand

• Wijkcentrum de Driester

Kamperzeedijk

Krachtpand
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KOSTEN (vervolg)
Beheer gebouwen

Indicatie investeringen 2018-2021
•

Upgrading ’t Teeuwland (stelpost, inclusief btw)

•

Vernieuwing basisscholen

€ 300.000
PM

Binnen de gemeente Zwartewaterland zijn op tal van plekken beheerders actief
binnen maatschappelijke accommodaties. Denk hierbij aan beheerders van de
binnensportaccommodaties, MFA Streukeler Veste en Cultureel Centrum ‘t

Voor het bepalen van de upgrading van ‘t Teeuwland moet een

Teeuwland.

haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, die zaken rondom ambitieniveau,
huidige kwaliteit en kosten duidelijk maakt. Uitgangspunt is dat ‘t Teeuwland een

De komende maanden brengt de gemeente in kaart of de inzet van beheer

laagdrempelige voorziening blijft, betaalbaar voor de huidige en mogelijk

kwantitatief en kwalitatief goed is afgestemd op de behoefte. En of er

nieuwe gebruikers. Met een beperkte investering wordt geprobeerd een impuls

accommodaties zijn die ondersteuning in het beheer missen. Dit laatste kan

te geven aan het cultureel centrum.
Voor de vernieuwing van de vier basisscholen is een PM-post opgenomen,
omdat hier momenteel nader onderzoek naar wordt gedaan. Hieruit moet ten

ertoe leiden dat besturen momenteel teveel met operationele zaken bezig zijn en

hierdoor te weinig aan besturen toekomen.

eerste de noodzaak tot vernieuwing blijken en vervolgens worden de

Uitgangspunt binnen dit accommodatiebeleid is dat het toekomstige

verschillende mogelijkheden om dit uit te voeren in beeld gebracht zoals

beheerplaatje financieel gezien past binnen de budgettaire kaders zoals die er nu

levensduurverlengende renovatie, (ver)nieuwbouw en gecombineerde

zijn. Op onderdelen kan dit wel een verschuiving van beheerders, beheertaken

huisvesting. Op het moment dat deze onderzoeken zijn afgerond zal hierover

en/of beheerbudgetten betekenen, indien hiermee problemen opgelost kunnen

indien nodig een apart voorstel worden voorgelegd aan de raad. Het streven is

worden.

om dat in de jaarlijkse vastgoedmanagement rapportage mee te nemen zodat er
wel vanuit een integrale benadering wordt geadviseerd.
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DEKKING
Budget groot onderhoud
Investeringsbudget

Jaarlijks zijn de volgende bedragen aanwezig voor groot onderhoud van de

Via de programmabegroting is het afgelopen jaar eenmalig een bedrag

gebouwen die in gemeentelijk eigendom zijn:

opgenomen van 1,2 miljoen euro om investeringen in gebouwen te kunnen doen.
Dit bedrag is gekapitaliseerd en kan bijvoorbeeld worden ingezet om achterstallig

• Fonds groot onderhoud eigen gebouwen

€ 250.000

onderhoud weg te werken.

• Extra dotatie groot onderhoud eigen gebouwen (vanaf 2018)

€ 200.000

Totaal per jaar

€ 450.000

Indicatieve verkoopopbrengsten
Voor het ramen van de verkoopopbrengsten is uitgegaan van de executiewaarde

Via de Kadernota is hiernaast een eenmalig extra onderhoudsbudget voor de drie

van panden (60% WOZ) minus de resterende boekwaarde van de hieronder

zwembaden aangevraagd voor de periode tot 2023 (looptijd contract).

opgenomen panden. De totale eenmalige verkoopopbrengsten worden geraamd
op één miljoen euro. Het exploitatiesaldo van deze gebouwen is nagenoeg nul

Overige dekkingsmogelijkheid

(huuropbrengst minus eigenaars- en onderhoudslasten) waardoor er geen sprake is

Vernieuwing, verduurzaming en uitvoering van groot onderhoud van

van een besparing op structurele lasten.

gemeentelijke gebouwen kunnen mogelijk leiden tot een structurele besparing op
de gemeentelijke lasten, zoals lagere onderhoudslasten en exploitatielasten.

• Voormalige basisschool De Trekschuit, Hasselt

• Rode Kruis, Hasselt

Bij investeringen kan ook worden gekeken naar een eigen bijdrage van de

• Gebouw Linksaf (PvdA), Hasselt

gebruikers van de gebouwen zoals schoolbesturen, omdat zij ook voordelen

• Werkplaats gemeentewerf, Hasselt

hebben van deze investering door bijvoorbeeld onderhoud dat niet uitgevoerd

• Boerderij Zwolsedijk, Hasselt

hoeft te worden en lagere exploitatielasten.

• Kringloopwinkel Noggus & Noggus, Hasselt
• Romneyloods, Genemuiden
• Voormalige gymzaal, Zwartsluis
• Voormalige dependance De Wijngaard, Zwartsluis
• Woning en winkel Molenstraat, Zwartsluis (deze locatie is al onderdeel van
ontwikkeling centrum Zwartsluis, opbrengsten zijn niet meegerekend in dit plan)
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BESTEMMINGSRESERVE
Tot nu toe worden opbrengsten uit verkoop van gebouwen toegevoegd aan de
Algemene Reserve. Omdat er niet wordt gereserveerd voor vernieuwing van
gebouwen, is een alternatief is om deze (incidentele) opbrengsten in te zetten voor
de verdere optimalisering en vernieuwing van de vastgoedportefeuille. Hiervoor kan
een aparte bestemmingsreserve gecreëerd worden. Hieruit kunnen dan de
maatregelen als vernieuwing en renovatie bekostigd worden. Naast de opbrengst
uit verkoop van gebouwen kan deze bestemmingsreserve mogelijk ook gevoed
worden met andere vastgoed gerelateerde middelen, zoals de middelen
onderwijshuisvesting die de gemeente vanuit het Rijk ontvangt. Het voordeel van
een aparte bestemmingsreserve is dat er vanuit een integrale aanpak van vastgoed
besluiten kunnen worden genomen. Een investeringsbesluit blijft wel bij het college
liggen. Een nadeel is dat investeringen hierdoor afhankelijk kunnen worden van
verkoopopbrengsten, als hiervoor geen andere middelen beschikbaar zijn.
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KRACHTIG ACCOMMODEREN.
gemeente zwartewaterland
HEMM

eenvoud

●

bevlogenheid

●

vakmanschap

