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Onderwerp

Doorontwikkeling team vastgoed

Voorstel
1. Kennisnemen van bijgevoegde notities inzake het onderzoek Samenwerken of

Uitbesteden maatschappelijk vastgoed en de doorontwikkeling van het team
vastgoed

2. Gemeenteraad informeren dat het onderzoek Samenwerken of Uitbesteden
maatschappelijk vastgoed is stopgezet

3. Op basis van het voorliggende veranderplan en de bijbehorende formatieve
inrichting van het team Vastgoed het functieboek laten uitwerken.

4. Het aldus opgestelde functieboek ter reguliere besluitvorming aanbieden (DT -
B&W - OR)

5. Dit geheel in deze fase ter informatie aan te bieden aan de ondernemingsraad

Inleiding

Tijdens de collegevergadering van 26-05-2015 heeft uw college ingestemd met het
projectplan voor de doorontwikkeling van het team vastgoed. Hierbij is een aantal doelen
gesteld:

. Efficiënt beheer van vastgoed, door een verdere clustering van kennis en
middelen, alsook een professionaliseringsslag van de eigen organisatie;

¡ De uitvoering efficiënter organiseren, waarbij tevens wordt bepaald welke
onderdelen buiten de organisatie kunnen worden geplaatst en het
uitbestedingsproces hiervan wordt vorm gegeven;

. Meer positie te nemen op strategie en beleid, door het vormgeven en borgen van
strategisch vastgoed advies;

. Relatie met andere afdelingen in beeld brengen en afstemming optimaliseren

In de uitvoering wordt een relatie gelegd met het onderzoek "Samenwerken of
Uitbesteden Maatschappelijk vastgoed". Dit onderzoek is als deelopdracht vastgesteld bij
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de bestuursopdracht FLOW Samenwerken of Uitbesteden, welke op 06-07-2011 door de
gemeenteraad is vastgesteld. De reorganisatie kent daarmee twee sporen: de
doorontwikkeling van het team vastgoed en de uitwerking van het onderzoek
Samenwerken of Uitbesteden. De beide sporen hebben een nadrukkelijke relatie met
elkaar. Centraal uitgangspunt is het versterken van de beleids-, advies- en regierol
(tactisch/strategisch niveau) en het efficiënter inrichten van de uitvoering.

Het DT heeft besloten dat de uitwerking van het onderzoek Samenwerken of Uitbesteden
in tijd voorrang krijgt boven de verdere doorontwikkeling van het team.

Beoogd effect/doel

De doelstellingen die voor de korte termijn zijn geformuleerd, staan in de inleiding al
omschreven. Voor de lange termijn geldt dat het team vastgoed de centrale rol dient te
vervullen in het beheer van de gemeentelijke vastgoedpotefeuille:

1. Adviseren welke panden in eigendom behouden dienen te blijven (kernportefeuille)
en welke panden kunnen worden vervreemd, alsook het ten uitvoer brengen
hiervan (uitponding);

2. Vormgeven van verhuur- & verkoopbeleid voor het gemeentelijk vastgoed, waarbij
de juiste afwegingen plaatsvinden over de condities (prijs, gebruik, bestemming,
etc. );

3. Optimaliseren van het beheer van de (kern) vastgoedportefeuille, waarbij wordt
gestuurd op kwaliteit en financiën;

4. Optimale balans realiseren van het financieel en maatschappelijk rendement van
het gemeentelijk vastgoed. Hierbij geldt dat het ieam vastgoed verantwoordelijk is
voor het financieel rendement, terwijl het maatschappelijk rendement wordt
bepaald door de beleidsafdelingen (m.n. OCSW);

5. Transparantie in financieringsstromen, waarbij geen sprake meer is van dubbele
financieringsstromen via de reguliere subsidieregelingen én via vastgoed, of
oneigenlijke/onzichtbare subsidies als gevolg van niet kostendekkende
huurtarieven of erfpacht canons.

Argumenten

Samenwerken of Uitbesteden maatscha ppelijk vastgoed
Het onderzoek "samenwerken of Uitbesteden" is als eerste opgepakt. De uitwerking vindt
plaats volgens een generiek proces. Deze is bij de bestuursopdracht FLOW "samenwerken
of Uitbesteden" vastgesteld en kent 3 belangrijke processtappen (fasen):
Fase 7 Het beoordelen welke activiteiten voor nader onderzoek in aanmerking komen op

basis van het zogenoemde "zeefmodel." Deze fase wordt afgerond met een advies
aan de gemeenteraad welke onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen;

Fase 2 Het uitwerken van de geselecteerde activiteiten richting verzelfstandigen,
samenwerken of uitbesteden. Het gaat hier om doorgaans complexe processen die
in samenhang moeten worden bezien. Deze fase wordt afgerond met een voorstel
aan de raad een besluit te nemen om de aanbevolen scenario's verder uit te
werken voor definitieve besluitvorming ;

Fase 3 Het uitvoeren van de genomen besluiten tot verzelfstandiging, samenwerken of
uitbesteden.

In de notitie in bijlage 1 zijn de resultaten verwerkt van fase 1. Hierbij geldt dat het
onderzoek zich richt op de uitvoerende taken. Regisserende en beleidstaken zijn niet
meegenomen in het onderzoek. De notitie komt tot de volgende conclusies:

. Op tactisch en strategisch niveau is het team nog in ontwikkeling en dit vraagt om
versteviging en borging. Dit onderdeel wordt meegenomen in het tweede spoor -
doorontwikkeling team vastgoed ;
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Het grootste deel van de taakvelden binnen het team vastgoed is regisserend en
faciliterend van aard en behoort ook tot de kerntaken van het team. Deze taken
komen niet in aanmerking voor nader onderzoek;
Inroostering sportaccommodaties is administratief/uitvoerend van aard. Op basis
van het criterium "kwetsbaarheid" is bepaald dat deze taak niet in aanmerking
komt voor nader onderzoek;
Het uitvoerend beheer van sportaccommodaties is sterk uitvoerend van aard en
kan ook goed los van de overige taakgebieden worden georganiseerd. Daarmee
komt dit taakgebied in aanmerking voor nader onderzoek. Er zijn echter
aanvullende argumenten waarom ook voor dit taakgebied nader onderzoek niet
wenselijk wordt geacht;
¡ De efficiencyslag binnen het cluster beheer sporthallen heeft de afgelopen

jaren al geleid tot een substantiële (formatieve) besparing van 45Vo. Een
verdere optimalisering is niet meer mogelijk en zal enkel leiden tot afbreuk
van kwaliteit;

. Toetsing aan de scherpere criteria van de markt is niet gewenst. Marktpartijen
hanteren een winstoogmerk, terwijl de gemeente de publieke dienstverlening
centraal stelt. Daarmee kan de kwetsbaarheid van de dienstverlening onder
druk komen te staan bij een uitbesteding van deze taken.

. Het cluster beheer spofthallen betreft arbeidsplaatsen aan de onderkant van
de arbeidsmarkt. De gemeente heeft als goed werkgever en maatschappelijk
ondernemer een voorbeeldrol te nemen en de onderkant van de arbeidsmarkt
kansen te bieden. De aandacht dient dan ook te liggen bij het optimaliseren
van de eigen bedrijfsvoering en niet op het verder uitbesteden van taken.

Op basis van de conclusies wordt voorgesteld om het onderzoek Samenwerken Of
Uitbesteden maatschappelijk vastgoed niet verder uit te werken en de uitvoering van de
reorganisatie op te pakken. Hiertoe dient het functieboek te worden opgesteld en de
plaatsingsprocedure ingericht. Daarnaast dient op korte termijn in beeld te worden
gebracht welke taken op dit moment niet zijn geborgd en te zorgen voor invulling hiervan
binnen het team vastgoed. H¡ermee ontstaat een nieuwe situatie.

Doorontwi kkel i ng tea m vastgoed
De doorontwikkeling is voorgelegd aan het DT en akkoord bevonden. In bijlage 3 staat de
gewenste doorontwikkeling van het team vastgoed beschreven. Op basis van een
groeimodel is bepaald welke ontwikkeling het team dient door te maken en de behoefte
die hieruit vooftkomt. Hierbij is rekening gehouden met een afname van de
vastgoedportefeuille als gevolg van uitponding, alsook de rol van het team vastgoed op
korte en lange termijn. Op basis van het groeimodel is de gewenste formatieve inrichting
beschreven.

Kanttekeningen

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het format leidt tot een tekort van € 103.000,-. Dit tekort kan op de volgende manieren
worden teruggebracht:

. Voor de invulling van de loonsom van de teamleider zijn maatwerkafspraken
gemaakt. Op dit moment is € 45.700,- beschikbaar als gevolg van een ombuiging
van loonsom, waarmee de tevens aan de taakstelling b¡j PO wordt voldaan. Voor
het restant (€ 45.800) dient dekking te worden gezocht. Hiervoor wordt
voorgesteld dat dit taakstellend binnen WinD wordt meegenomen;

r De functie van asset manager betreft een tijdelijke functie (3 tot 5 jaar), welke er
mede op is gericht om de portefeuille terug te brengen door middel van verkoop.
Deze kennis is niet binnen de organisatie beschikbaar en dient extern te wordeh
geworven. Voorgesteld wordt om de functie voor 3 jaar in te vullen en de koppelen

a

a
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aan een duidelijke taakstelling (terugbrengen poftefeuille naar kernportefeuille).
Na 3 jaarwordt de functie geëvalueerd. De inhuurkosten (€ 41.100,-) kunnen
worden gedekt vanuit opbrengsten uit verkoop;
Uitgaande van bovenstaande, resteert er nog een tekort van € 16.100,-. Dit tekort
kan volledig worden afgedekt door aanwending van de begrotingspost Bewust
Belonen (Fuwa). Deze is immers van toepassing bij een aantal functies binnen het
nieuwe domein.

Bovenstaande laat zien dat het tekort met name betrekking heeft op de taken van
teamleider/strategisch adviseur en asset management. Door de dekking hiervoor te
realiseren wordt het mogelijk om de rol van vastgoedbeheer efficiënt in te richten alsook
de uitpondingsoperatie effectief uit te voeren. Dit zal op langere termijn een besparing
opleveren voor de gemeente, door lagere exploitatielasten en een efticiëntere
bedrijfsvoering. De verlaging van exploitat¡elasten binnen het vastgoed is ook
noodzakelijk. In het kader van "Kiezen met Visie" is een taakstellende bezuiniging
opgenomen op de exploitatie van het vastgoed van € 250.000 in 2016, oplopend tot €
1.000.000 in 2019.

Daarnaast biedt het format de mogelijkheid om de boventalligheid van de huidige
administratief medewerkster verhuur op te lossen. Hiermee wordt een organisatorisch rest
probleem opgelost én worden verdere kosten aan boventalligheid en wachtgeld
voorkomen (één jaarsalaris plus WW geraamd op € 150.000,-).

Uitvoering/evaluatie
Momenteel wordt een verkorte plaatsingsprocedure opgemaakt voor deel-reorganisaties
en herschikking trajecten die niet de gehele organisatie betreffen. Dit, omdat voor een
relatief geringe herschikking omvang (met name gering qua mogelijk negatieve personele
consequenties) het universeel toepassen van het Sociaal Plan veel te omslachtig is, zowel
procedureel alsook qua mentale belasting voor het personeel. De bedoeling is om de
herschikking bij de afdeling WIZ bij wijze van pilot door te voeren met deze verkorte
procedure. Omdat de herschikking Vastgoed nagenoeg tegelijkertijd plaats vindt, zal
worden voorgesteld om ook hier bij wijze van pilot de verkorte procedure toe te passen.
De besluitvorming hierover wordt opgenomen in een separaat advies (DTIB&W/OR/GO).

Naast de reorganisatie van het team vastgoed, is de gemeentelijke organisatie tevens
betrokken bij het proces "WinD," dat gericht is op de herpositionering van de taken en de
inrichting van de hoofdstructuur. Hoewel de reorganisatie van het team vastgoed in
uitvoering vooruit loopt op het proces "Wind", zal worden aangesloten bij de keuzes die
binnen dit kader worden gemaakt. Dit betekent dat ook voor vastgoed er nog wijzigingen
kunnen plaatsvinden bij de uitkomsten van het proces "WinD."

Com m unicatie/ participatie
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Overleg gevoerd met

Intern:
H. Driessens, afdeling financiën
W. Coumans, Team HRM
T. van Tilburg, afdeling Projectontwikkeling
R. Bladder, afdeling Projectontwikkeling/Ruimtelijk beleid

Extern:
J. de Vreede, Rijnconsult

Bijlagen
Openbaar

1. Veranderplan Team vastgoed - notitie Samenwerken of Uitbesteden
2. Raadsinformatiebrief doorontwikkeling team vastgoed

Niet openbaar
3. DT voorstel doorontwikkeling team vastgoed
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Veranderplan Team vastgoed – notitie Samenwerken of Uitbesteden 

 

Aanleiding 

Besluit DT over de doorontwikkeling van het team vastgoed, met als doelstelling; 

1. Efficiënt beheer van vastgoed, door een verdere clustering van kennis en middelen, alsook 

een professionaliseringsslag van de eigen organisatie; 

2. De uitvoering efficiënter organiseren, waarbij tevens wordt bepaald welke onderdelen 

buiten de organisatie kunnen worden geplaatst en het uitbestedingsproces hiervan wordt 

vorm gegeven; 

3. Structureel positie te nemen op strategie en beleid, door het vormgeven en borgen van 

strategisch vastgoed advies; 

4. Relatie met andere afdelingen in beeld brengen en afstemming optimaliseren. 

 

Punt 2 betreft het onderzoek “Samenwerken of Uitbesteden Maatschappelijk vastgoed”. Dit 

onderzoek is als deelopdracht vastgesteld bij de bestuursopdracht FLOW Samenwerken of 

Uitbesteden, welke op 6 juli 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij het vaststellen van de 

bestuursopdracht is echter geen duidelijke definitie opgenomen wat wordt bedoeld met 

“maatschappelijk vastgoed.” Betreft het gebouwen met een maatschappelijke bestemming/gebruik, 

taken die zijn gericht op maatschappelijke gebruikers, of het volledig gemeentelijk vastgoed? 

 

Het is belangrijk om een eenduidige definitie te bepalen van “Maatschappelijk vastgoed” en vooral 

- welke taken betrokken dienen te worden in het onderzoek Samenwerken of Uitbesteden (SOU). 

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het projectplan, waarin wordt gesteld dat met name 

uitvoerende taken kansrijk worden geacht voor nader onderzoek. Impliciet wordt hiermee gesteld 

dat beleid, advies en regie niet betrokken wordt bij het onderzoek en binnen de gemeente geborgd 

dient te blijven. Deze taken behoren tot de kerntaken van de gemeente. Zij raken het 

(maatschappelijk) belang van de gemeente en bepalen de mate van beleidsbeïnvloeding en de 

sturing op kwaliteit, beschikbaarheid en inzetbaarheid van het gemeentelijk vastgoed. 

 

Om de sturing op het gemeentelijk vastgoed en de belangen van de gemeente hierin te kunnen 

waarborgen, blijft het gewenst om taken gericht op beleid, advies en regie binnen de gemeentelijke 

organisatie te behouden. Voor uitvoerende taken ligt dit anders. De bestuursopdracht stelt dat 

gezocht moet worden naar meer efficiency, waarbij ook mogelijkheden tot uitbesteding nader 

bekeken worden. Daarbij is het wel belangrijk om de mogelijkheden van SOU te toetsen op basis 

van de 4 K’s van het zeefmodel (Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Klantgerichtheid). 

 

Context 

 FLOW 2012 – clustering taken en kennis. 

De ontwikkeling van het team vastgoed is nog niet afgerond. Daarmee is de volwaardige 

professionalisering van het gemeentelijk vastgoed en de efficiencyslag hierin ook niet 

mogelijk geweest. Binnen de gemeentelijke organisatie bleken hiervoor ook nog enkele 

obstakels aanwezig (productgebonden administratie, geen goed beheersysteem, 

gebrekkige digitalisering/informatiebeheer, ontbreken noodzakelijke expertise). 

 Ambitie doorgroei vastgoed naar strategische eenheid. 

Binnen de veranderende context van de organisatie en de opdracht van het team vastgoed 

wordt steeds meer nadruk gelegd op het voeren van regie. Voor uitvoerende taken is het 

de wens om te onderzoeken of deze (waar mogelijk en gewenst) meer in de markt 

georganiseerd kunnen worden. De ambitie en de huidige inrichting van het team vastgoed 

sluiten niet op elkaar aan. Het team vastgoed is op dit moment nog sterk 

uitvoerend/ondersteunend georiënteerd. Als gevolg hiervan, kan het team nog 

onvoldoende een adviserende rol vervullen. Er is dan ook behoefte aan heldere kaders en 

een duidelijke positionering van het team vastgoed. Dit heeft onder anderen gevolgen voor 

de rolverdeling (in- en extern), het vastgoedbeleid alsook de formatieve inrichting van het 

team vastgoed. 

 Coalitieprogramma – vorming afdeling vastgoed 

Ook in het coalitieprogramma is het belang van een duidelijke positionering van het 

vastgoedcluster beschreven. Gezien het belang van vastgoed (middel voor bereiken van 
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maatschappelijke én strategische doelen, sturingsinstrument om te komen tot 

ontwikkeling, sturingsmiddel naar de markt, genereert inkomsten). 

 Uitponding vastgoedobjecten. 

Het team vastgoed is verantwoordelijk voor het verkopen van vastgoedobjecten en elk jaar 

wordt hiervoor een taakstelling bepaald. Voor 2015 geldt dat het team een netto 

verkoopresultaat dient te behalen van € 1.000.000. De verkoop vindt planmatig plaats. 

Voor 2016 wordt op dit moment het verkoopplan opgesteld en op basis van dit plan kan 

een nieuwe taakstelling worden bepaald.  

 Kiezen met visie – bezuiniging exploitatie vastgoed. 

Het team vastgoed heeft voor 2015 als taakstelling een structurele bezuiniging te 

realiseren van € 250.000 op de exploitatie van het vastgoed. In de notitie “Kiezen met 

Visie” is bovenop deze bezuiniging nog een extra taakstellende bezuiniging opgenomen van 

€ 250.000 in 2016, oplopend tot € 1.000.000 in 2019. 

 

 Wet vennootschapsverplichting Overheidsondernemingen 2016. 

De wet VPB stelt dat alle overheidsondernemingen (waaronder vastgoed valt), vanaf 2016 

vennootschapsbelasting plichtig zijn. Hieruit voortvloeiend dient een aparte administratie te 

worden ingericht, met een openingsbalans, eigen boekhouding, etc.. Op dit moment 

worden de gevolgen nog nader in beeld gebracht, evenals de keuzemogelijkheden hierbij. 

Eventuele formatieve gevolgen zullen meegenomen worden in de reorganisatie van het 

team vastgoed. 
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Taakgebieden 

De taakgebieden binnen het team vastgoed zijn in onderstaand figuur ingedeeld op basis van de 

drie managementniveaus (operationeel, tactisch en strategisch). 

De indeling in bovenstaande figuur kan worden gebruikt om de taakgebieden te duiden in relatie 

tot de gemeentelijke kerntaken en haar belangen. Bij het bepalen welke taakgebieden worden 

betrokken bij het nader onderzoek Samenwerken of Uitbesteden, is centraal uitgangspunt de 

scheidslijn tussen uitvoering en beleid/advies/regie genomen. In de figuur is te zien dat deze 

scheidslijn in bepaalde gevallen niet hard is, waardoor taakgebieden zowel tactische alsook 

operationele onderdelen kunnen bevatten. 

 

In de volgende tabel is de inrichting van het team vastgoed weergegeven 

 

In de tabel is te zien dat het team beschikt over 14,48Fte. Ca. 40% betreft beleid/advies/regie en 

60% uitvoerend (voornamelijk beheer). De inrichting op regie is, gezien de ambitie van de 

gemeente laag te noemen. Ook in vergelijk met andere gemeenten is er sprake van een beperkte 

formatie. De inrichting op uitvoering is behoorlijk, met name op beheer. Bij een uitvoerende 

organisatie is dit te verantwoorden (ook in verhouding met andere gemeenten). De vraag is echter 

of de gemeente deze taken in de toekomst wenst voort te zetten. 
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Beleid en advies (2,61 Fte) 

Dit taakgebied is tactisch/strategisch van aard en valt daarmee buiten de scope van het 

deelonderzoek SOU. Daarnaast geldt dat het taakgebied beleid en advies op dit moment nog in 

ontwikkeling is. Het team beschikt over een financieel adviseur (1Fte) en een vastgoedregisseur 

(0,61 Fte). Deze laatste functie kent op dit moment een tijdelijke invulling. Daarnaast vervult de 

kwartiermaker op dit moment (deels) een rol in beleid en advies (1Fte). Juridische ondersteuning 

vindt plaats vanuit andere afdelingen. Met de veranderingen binnen het team en de organisatie 

alsook de ambitie om meer regie te nemen en de strategische rol als vastgoedadviseur te kunnen 

pakken, is het van belang dat deze rollen steviger worden aangekleed en geborgd en dat de 

bovenkant van de pyramide wordt verzwaard: 

 Positionering van het team vastgoed binnen de gemeentelijke organisatie vraagt om 

gedegen vastgoedbeleid. Het vormgeven, implementeren en uitdragen hiervan vraagt om 

specifieke kennis die op dit moment nog niet beschikbaar is (is momenteel opgepakt door 

de kwartiermaker); 

 Naast het vormgeven van het vastgoedbeleid, vraagt een strategische rol van vastgoed ook 

om borging van financiële en juridische kennis. Op dit moment is dit nog onvoldoende 

beschikbaar om adequaat te kunnen reageren op signalen vanuit de markt; 

 Meer regie van de gemeente op haar vastgoed en het aansturen van de markt bij aan- en 

verkoop en verhuur, alsook een stevige rol binnen VVE structuren, vraagt om structurele 

borging van de rol van vastgoedregie; 

 Wet vennootschapsbelasting verplichting overheidsondernemingen dwingt gemeenten om 

vanaf 1 januari 2016 meer grip te krijgen op haar vastgoedorganisatie. Hoewel op dit 

moment de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie nog niet volledig in beeld zijn, is 

wel duidelijk dat de toepassing van deze wet vraagt om een aanpassing van zowel de 

financiële administratie alsook de organisatie van het vastgoed. 

 

Onderhoud (2,15 Fte) 

De gemeente heeft als eigenaar van ca. 200 objecten een verantwoordelijkheid in het plegen van 

(groot) onderhoud. Daarnaast heeft het team vastgoed bij realisatie van objecten alsook bij het 

verlenen van investeringssubsidies aan maatschappelijke doelgroepen een regisserende, 

ondersteunende en adviserende rol. Om deze taken te kunnen waarborgen, beschikt het team 

vastgoed over een aantal bouwkundige medewerkers (ca. 2,15Fte). 

 

De taken die door de bouwkundige medewerkers worden verzorgd, hebben voornamelijk 

betrekking op het strategisch onderhoud (beleid, advies en regie). Uitgangspunt is dat de taken op 

beleid/advies/regie binnen de eigen organisatie worden geborgd. Hiermee behoudt de gemeente 

zelf sturing op de uitvoering van het onderhoud. De gemeente is als eigenaar ten allen tijde 

verantwoordelijk voor het onderhoud van haar vastgoed, terwijl de verantwoordelijkheid van de 

markt beperkt blijft tot de termijn van het contract. Daarnaast blijft hiermee ook de kennis 

beschikbaar die noodzakelijk is bij advisering en ondersteuning naar de interne organisatie en 

maatschappelijke doelgroepen. 

 

De gemeente is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud. Deze vindt reeds 

volledig plaats in de markt, waarbij de gemeente de sturing in handen houdt door middel van 

contractbeheer. De bouwkundige medewerkers verzorgen de aanbesteding van diensten en werken 

alsook de controle op de uitvoering. 

 

Verkoop (1,61 Fte) 

Het cluster verkoop houdt zich bezig met de verkoop van vastgoedobjecten. 

 Bepalen beleid verkoop vastgoed (objecten, bouwkavels, gronden, restroken, etc.) 

 Uitponden van objecten op basis van het verkoopplan 

 Verkoop bouwkavels en begeleiding kandidaat kopers 

 Aansturen van de markt bij verkooptrajecten 

 

Een groot deel van de werkzaamheden binnen verkoop van vastgoed is regisserend van aard - van 

het opstellen van en regie op de uitvoering van het verkoopplan tot het bepalen van de koers bij 

verkoop en sturen op het resultaat. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 



 

5 

 

vastgoedregisseur (bovenstaand al genoemd). In de feitelijke verkoop van vastgoed kiest het team 

voor een combinatie tussen eigen uitvoering (ca. 1,17Fte beschikbaar) en ondersteuning vanuit de 

markt. Dit biedt meerdere voordelen: 

 De markt wordt ingezet op onderdelen waar de gemeente onvoldoende kennis heeft, of niet 

over het juiste netwerk beschikt; 

 De gemeente voert regie op de verkoop, maar zet ook haar eigen kennis in waar gewenst. 

Dit levert kostenbesparingen op, indien een verkoop relatief eenvoudig kan worden 

gerealiseerd, of wanneer de gemeente al een vanzelfsprekende rol heeft bij het 

verkoopproces; 

 Door zelf ook een rol te nemen in de verkoop, heeft de gemeente een sturingsmiddel in 

handen om de markt op scherp te stellen (indien de markt te duur is of niet naar behoren 

functioneert, kan de gemeente het zelf overnemen). 

 

De gemeente heeft als eigenaar een belang in het sturen op de verkoop. Het betreft met name 

regie op verkoop. Uitgangspunt is dat deze taken niet buiten de deur worden gezet. Ook voor de 

uitvoering van feitelijke verkoop is het niet wenselijk om dit volledig buiten de deur te zetten, maar 

per geval te bepalen welke rolverdeling gewenst is tussen gemeente en de markt. De huidige 

methodiek biedt de gemeente een sterke uitgangspositie richting de markt en zorgt voor een 

optimale en efficiënte inzet van de eigen kennis. Daarnaast geldt dat de gemeente in veel 

verkoopprocessen taken vervult die niet door de markt worden verzorgd (bemiddelingsrol, 

ondersteunend bij planvorming, etc.). Met name bij de verkoop van bouwkavels is gebleken dat 

kandidaat kopers voornamelijk een beroep doen op de gemeente. Het imago van de gemeente als 

betrouwbare partner maakt dat kandidaat kopers hun weg naar de gemeente heel gemakkelijk 

vinden. Analyse van verkooptrajecten van bouwkavels heeft aangetoond dat ruim 90% van de 

kandidaat kopers rechtstreeks bij de gemeente zijn binnengestapt, terwijl er juist marktpartijen 

werden ingezet om kandidaat kopers aan te trekken. 

 

Specifiek voor verkoop van grondstroken (reststroken) is 0,44Fte beschikbaar. De taakstelling en 

bijbehorende formatie zijn zo beperkt dat deze niet interessant zijn voor verder onderzoek. 

 

Verhuur (0,5 Fte) en inroostering (1,61 Fte) 

Het team vastgoed verzorgt verhuur van een aantal objecten (maatschappelijke voorzieningen, 

woningen en bedrijfspanden), alsook de inroostering van sportaccommodaties en enkele 

welzijnsvoorzieningen (een wijkgebouw en een kapel). Bij verhuur van vastgoed wordt eenzelfde 

methodiek gebruikt als bij de verkoop, waarbij een combinatie tussen eigen uitvoering alsook inzet 

van de markt wordt gezocht. De praktijk heeft aangetoond, dat het betrekken van de markt niet 

het optimale resultaat voor de gemeente oplevert. Bemiddelaars hebben een commercieel belang 

bij het afsluiten van een overeenkomst. Hoewel de gemeente ook een belang heeft in snelle 

verhuur, heeft zij als eigenaar een sterker belang bij een goede verhouding met huurders. Hiervoor 

is het van belang dat aan de voorkant een goede screening plaatsvindt en dat gezocht wordt naar 

de juiste match. In het verleden is dit niet altijd gebeurd, waardoor er een hoog verloop ontstond, 

verkeerde verwachtingen bij gemeente en huurders ontstonden over gemaakte afspraken, 

betalingsachterstanden opliepen en in een enkel geval zelfs overgegaan diende te worden tot 

uithuiszetting. Daarnaast geldt dat na het sluiten van een huurovereenkomst, de gemeente een 

structurele taak heeft bij het beheer van de huurovereenkomsten. Deze taak blijft bij de gemeente 

liggen, ook wanneer een externe partij de verhuur verzorgt. 

 

Door zelf een actieve rol te nemen in de verhuur, kan de gemeente optimaal sturen op haar belang 

en zorgdragen voor een duurzame huurderrelatie. Geadviseerd wordt dan ook om de verhuur niet 

te betrekken bij het nader onderzoek. 

 

Inroostering van sportaccommodaties is regisserend alsook administratief/uitvoerend van aard. 

Jaarlijks wordt het gebruik van de sportaccommodaties bepaald, op basis van een jaarrooster. De 

gemeente heeft hierbij een belangrijke regisserende taak, om ervoor zorg te dragen dat alle 

doelgroepen van de gemeente (veelal verenigingen) goed gehuisvest worden. Het vormgeven van 

de gebruiksroosters vindt plaats in nauw overleg tussen de medewerkers van het cluster 

inroostering en de beleidsafdeling, alsook de gebruikersgroepen van de sportaccommodaties. Het 

uitbesteden van een dergelijke taak kent een groot afbreukrisico. Het maatschappelijk belang van 
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de gemeente bij de huisvesting van haar doelgroepen verhoudt zich niet goed met het commercieel 

belang van beheerorganisaties. Bij uitbesteding kan dit enkel worden ondervangen door afspraken 

te maken over het rooster. Naarmate het gebruiksrooster meer wordt bepaald door 

maatschappelijke doelgroepen, zal dit de prijs van de beheerorganisatie omhoog drijven. Daarmee 

zijn financiën het belangrijkste sturingsmiddel geworden en werkt dit efficiënter beheer niet in de 

hand. 

 

De feitelijke inroostering is administratief/uitvoerend van aard. Gezien de beperkte formatie en de 

koppeling die wordt gelegd met regie op inroostering, is het niet interessant om deze taken op te 

splitsen en in de markt te zetten. De betrokkenheid van de gemeente bij de inroostering zorgt er 

ook voor dat de maatschappelijke doelgroepen goed worden bediend en daarmee het belang van 

de gemeente het best wordt geborgd. 

 

Beheer (6 Fte) 

Tenslotte verzorgt het team vastgoed het uitvoerend beheer van de sportaccommodaties. Het gaat 

hier om taken met een sterk uitvoerend karakter, zoals openen/sluiten, toezicht, contactbeheer 

met gebruikers en ondersteuning tijdens evenementen, klein onderhoud en reparaties. De taken 

van beheer sportaccommodaties zijn sterk vergelijkbaar met de huismeestertaken die vanuit het 

team faciliteiten worden verzorgd voor het stadhuis. Beheer sportaccommodaties verzorgt deze 

echter voor meerdere accommodaties, waardoor de beheerders geen vast honk hebben (vliegend 

beheer). De uitvoering van deze taken vindt voornamelijk plaats met eigen bemensing. Hiervoor 

zijn 5 uitvoerend beheerders beschikbaar, plus 1 coördinator. Daarnaast wordt een aantal taken 

uitbesteed (met name schoonmaak en onderhoud). 

 

In 2011 is als onderdeel van FLOW een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het 

beheer van sportaccommodaties te optimaliseren. Daarbij is o.a. gekeken naar de mogelijkheden 

van uitbesteding. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat er nog veel winst te behalen valt 

binnen de eigen bedrijfsvoering. Destijds is geadviseerd om eerst de eigen bedrijfsvoering te 

optimaliseren, alvorens de mogelijkheden tot uitbesteden nader te bekijken. Immers, wanneer de 

eigen bedrijfsvoering niet optimaal is, zal de markt altijd aantrekkelijker lijken. 

 

Inmiddels is een efficiencyslag doorgevoerd binnen het uitvoerend beheer, waarbij de formatie is 

teruggebracht van 11 (9 vast, 2 tijdelijk) naar 6 Fte (45%). In totaal zijn 7 formatieplaatsen 

beschikbaar. De formatie van coördinator sportbeheer (1 Fte) is niet ingevuld en wordt vooralsnog 

aangehouden. Verder is in uitvoerend beheer een bezuiniging doorgevoerd van 4 Fte. Gezien het 

aantal locaties dat de gemeente beheert, is een verdere inkrimping niet meer mogelijk, zonder dat 

dit ten koste gaat van de kwaliteit en continuïteit in het beheer. 

 

Nu de interne bedrijfsvoering optimaal is ingericht, is een goed uitgangspunt vormgegeven voor 

een nader onderzoek naar de mogelijkheden van SOU. Voor het uitvoerend beheer geldt dat het 

sterk operationeel van aard is en er ook geen directe relatie ligt met de kerntaken van de 

gemeente. Eventuele belangen die er zijn vanuit de toegankelijkheid voor (maatschappelijke) 

doelgroepen, kunnen middels het stellen van voorwaarden worden ondervangen. In hoeverre dat 

dit het uitbesteden van het uitvoerend beheer mogelijk maakt, kan uit vervolgonderzoek blijken. 

Voor dit cluster geldt echter dat het als kansrijk wordt gezien voor nader onderzoek SOU. 

 

Aanbevelingen 

In deze korte notitie wordt een aantal aanbevelingen gedaan: 

 Verstevig het taakgebied advies en beleid 

o Formatie voor vastgoedregie is structureel, maar de invulling vindt nu nog op 

tijdelijke basis plaats. Gezien de structurele behoefte en beschikbaarheid van de 

middelen, wordt voorgesteld de functie van vastgoedregisseur structureel in te 

vullen; 

o Stem de financiële en juridische kennis af met de strategische rol van het team 

vastgoed; 

o Geef invulling aan de adviesrol van vastgoed, door het aanstellen van een 

strategisch vastgoedadviseur. Deze wordt belast met het opstellen, implementeren 
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en uitdragen van het vastgoedbeleid en fungeert als adviseur aan organisatie en 

bestuur; 

 Uitvoerende taken in verkoop, verhuur en inroostering zijn dusdanig verweven met 

beleid/advies/regie, dat het voor deze taken niet gewenst is om deze mee te nemen in het 

onderzoek SOU. Ook voor deze taken wordt daarom geadviseerd om deze binnen de eigen 

organisatie te borgen; 

 Nu een efficiencyslag is doorgevoerd binnen het uitvoerend beheer, kan dit cluster worden 

betrokken binnen het nader onderzoek SOU. 

De notitie is in DT besproken. Het DT ondersteunt de conclusies en voorstellen en heeft voorgesteld 

om het stuk voor te leggen aan de stuurgroep, om het vervolgens voor te leggen aan het college 

van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Na de bespreking in het DT is de notitie in 

de stuurgroep besproken. De stuurgroep onderschrijft de ontwikkelbehoefte van het team 

vastgoed, met name op het strategisch niveau. De stuurgroep is van mening dat de aandacht 

hiernaar uit dient te gaan en dat het onderzoek SOU niet meer van toepassing is. Hierbij gelden de 

volgende argumenten: 

 De efficiencyslag binnen het cluster beheer sporthallen heeft de afgelopen jaren al geleid 

tot een substantiële (formatieve) besparing van 45%. Een verdere optimalisering is niet 

meer mogelijk en zal enkel leiden tot afbreuk van kwaliteit; 

 Toetsing aan de scherpere criteria van de markt is niet gewenst. Marktpartijen hanteren 

een winstoogmerk, terwijl de gemeente de publieke dienstverlening centraal stelt. Daarmee 

kan de kwetsbaarheid van de dienstverlening onder druk komen te staan bij een 

uitbesteding van deze taken. 

 Het cluster beheer sporthallen betreft arbeidsplaatsen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. De gemeente heeft als goed werkgever en maatschappelijk ondernemer een 

voorbeeldrol te nemen en de onderkant van de arbeidsmarkt kansen te bieden. De 

aandacht dient dan ook te liggen bij het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering en niet 

op het verder uitbesteden van taken. 

De stuurgroep stelt voor om het onderzoek SOU stop te zetten en de uitvoering van de 

reorganisatie op te pakken, waarbij de volgende stap is het opstellen van een functieboek met 

bijbehorende plaatsingsprocedure. Daarnaast dient op korte termijn in beeld te worden gebracht 

welke taken op dit moment niet zijn geborgd en te zorgen voor invulling hiervan binnen het team 

vastgoed. 

Het advies van de stuurgroep wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. 



Leden van de gemeenteraad
Postbus 950
WEERT

Weert, 27 september 2016

Onderwerp : Onderzoek Samenwerken of Uitbesteden maatschappelijk vastgoed

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeren w¡j u over ons besluit inzake het onderzoek Samenwerken of
Uitbesteden maatschappelijk vastgoed.

Aanleiding
In de periode 2010 - 2OL4 is in het kader van de reorganisatie FLOW besloten te onderzoeken
of uitbesteding van de werkzaamheden in het kader van maatschappelijk vastgoed mogelijk is.

In het coalitieakkoord 2OL4-2018 is opgenomen dat wordt ingezet op het centraliseren van
beheer en exploitatie van vastgoed onder de afdeling vastgoed.

Onderzoek
Tijdens de collegevergadering van 26-05-2015 hebben wij ingestemd met het projectplan voor
de_doorontwikkeling van het team vastgoed. In de uitvoering wordt een relatie gelegd met het
FLOW onderzoek "Samenwerken of Uitbesteden Maatschappelijk vastgoed". De ieorganisatie
kent daaree twee sporen:

1. Doorontwikkeling van het team vastgoed en
2. Uitwerking van het onderzoek Samenwerken of Uitbesteden.

De beide sporen hebben een nadrukkelijke relatie met elkaar. Centraal uitgangspunt is het
versterken van de beleids-, advies- en regierol (tactisch/strategisch niveau) eñ fret efficiënter
inrichten van de uitvoering.

De bestuursopdracht FLOW "samenwerken of Uitbesteden" kent een gefaseerde aanpak met 3
belangrijke processtappen :

Fase 1 Het beoordelen welke activiteiten voor nader onderzoek in aanmerking komen op basís
van het zogenoemde "zeefmodel." Deze fase wordt afgerond met een advies aan de
gemeenteraad welke onderwerpen voor onderzoek in aanmerking komen;

Fase 2 Het uitwerken van de geselecteerde activiteiten richting verzelfstandigen,
samenwerken of uitbesteden. Het gaat hier om doorgaans complexe processen die in
samenhang moeten worden bezien. Deze fase wordt afgerond met een voorstel aan de
raad een besluit te nemen om de aanbevolen scenario's verder uit te werken voor
definitieve besluitvorming;

Fase 3 Het uitvoeren van de genomen besluiten tot verzelfstandiging, samenwerken of
uitbesteden.



De uitwerking van de fase 1 "Samenwerken of Uitbesteden" is beÏnvloed en bijgesteld door de
uitvoering van het besluit in 2015 totversterking van hetteam vastgoed. Dit leidttot de
volgende conclusies:
. Op tactisch en strategisch niveau is het team nog in ontwikkeling en dit vraagt om

versteviging en borging. Dit onderdeel wordt meegenomen in het tweede spoor -
doorontwikkeling team vastgoed;

¡ Het grootste deel van de taakvelden binnen het team vastgoed is regisserend en
faciliterend van aard en behoort tot de kerntaken van het team. Deze taken komen niet in
aanmerking voor nader onderzoek;

. Inroostering spoftaccommodaties is administratief/uitvoerend van aarci. Op basis van het
criterium "kwetsbaarheid" is bepaald dat deze taak niet in aanmerking komt voor nader
onderzoek;

o Het uitvoerend beheer van sportaccommodaties is sterk uitvoerend van aard en kan ook
goed los van de overige taakgebieden worden georganiseerd. Daarmee komt dit
taakgebied in aanmerking voor nader onderzoek. Er zijn echter aanvullende argumenten
waarom ook voor dit taakgebied nader onderzoek niet wenselijk wordt geacht;
¡ De efficiencyslag binnen het cluster beheer sporthallen heeft de afgelopen jaren al

geieid tot een substaritiëie (fornratieve) besparing van 454/o. Een verdere
optimalisering is niet meer mogelijk en zal enkel leiden tot afbreuk van kwaliteit;

. Toetsing aan de scherpere criteria van de markt is niet gewenst. Marktpartijen
hanteren een winstoogmerk, terwijl de gemeente de publieke dienstverlening centraal
stelt- Daarmee kan de kwetsbaarheid van de dienstverlening onder druk komen te
staan bij een uitbesteding van deze taken-

¡ Het eluster beheer sporthallen betreft arbeidsplaatsen aân de onderkant van de
arbeídsmarkt. De gemeente heeft als goed werkgever en maatschappelíjk
ondernemer een voorbeeldrol te nemen en de onderkant van de arbeidsmarkt kansen
te bieden. De aandacht dient dan ook te liggen bij het optimaliseren van de eigen
bedrijfsvoering en niet op het verder uitbesteden van taken.

Met bovenstaande conclusies constateeft het college cjat er geen basis meer is voor een
opstart van fase 2 in het oorspronkelijke FLOW traject "Samenwerken of Uitbesteden."

Besluit
Op basis van de conclusies hebben wij besloten om het FLOW onderzoek "Samenwerken Of
Uitbesteden" maatschappelijk vastgoed niet verder uit te voeren. B¡nnen het WinD traject zal
de komende drie jaren de aandacht gericht zijn op de doorontwikkeling van het team vastgoed
als onderdeel van de gemeentelijke organisatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Heeft u naar aanleiding
van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met dhr. Westenberg. Hij is bereikbaar via
telefoon (0495 - 575 447), of email (j.westenberg@weert.nl)

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

M.H.F. Knaapen
Gemeentesecretaris r


