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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Definitieve eindrapportage Herstructurering 

Accommodatiebeleid (HAB) 

 

Middenbeemster, 29 november 2011 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Naar aanleiding van geconstateerde knelpunten binnen het accommodatiebeleid heeft het college op 2 
november 2010 besloten een projectgroep in te stellen om deze knelpunten op te lossen en structuur te 
brengen in het accommodatiebeleid. Wij hebben u in oktober 2010 vertrouwelijk en in november 2010 
openbaar geïnformeerd over de ontstane situatie en de inhoudelijke knelpunten. Vervolgens hebben wij u 
7 december 2010 mondeling geïnformeerd tijdens een commissievergadering. Wij hebben daar 
toegezegd de raad tussentijds te rapporteren. Daarom hebben wij de projectgroep opdracht gegeven 
regelmatig tussenrapportages te genereren voor uw informatie en die voor het college. Een 1e en 2e 
tussenrapportage hebben wij respectievelijk op 18 januari en 12 april 2011 ontvangen en u ter 
kennisgeving aangeboden. Vervolgens hebben wij u op 12 juli 2011 een eindrapportage aangeboden. In 
uw commissie van 12 juli 2011 heeft u aan het college gevraagd om toch nog een vervolg rapportage te 
genereren die duidelijker aangeeft hoe de knelpunten zijn opgelost en hoe de financiële situatie er voor 
staat. Hierbij wordt u door het college het definitieve eindrapportage HAB aangeboden ( zie bijlage) ter 
finale behandeling in de raad. 

 
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Door het instellen van een integrale projectgroep zijn de genoemde knelpunten geïnventariseerd, voor 
het grotendeel opgelost en geborgd in de bestaande bedrijfsvoering met herkenbare werkprocessen. 
Daarnaast zijn er gestructureerde communicatieprocessen opgericht en geborgd in de bestaande 
bedrijfsvoering en is beleid vastgesteld en of in ontwikkeling. 
 
 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

De meetbare doelstellingen zijn beschreven in het werkdocument van de projectgroep en zijn en 
worden geborgd in o.a. de pas vastgestelde OnderwijsHuisvestingsverordening, het in de maak zijnde 
accommodatiebeleid en het nieuw ingestelde structurele overlegstructuur met partners. Daarnaast 
zijn er met de partners duidelijke afspraken gemaakt omtrent, huur, subsidies en de wijze van 
communiceren. Al de afspraken zijn vastgelegd en worden vastgesteld in de structurele overleg 
structuren. De definitieve eindrapportage is als bijlage toegevoegd. 
 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

De definitieve eindrapportage geeft geen negatieve financiële consequenties. Op (korte)termijn geeft 
het gehele accommodatiebeleid en Onderwijshuisvestingsverordening een transparant 
begrotingsinzicht. De gemeente zal meer huurinkomsten gaan ontvangen omdat voor verhuur aan een 
commerciële partij een minimale kostendekkende huur berekend gaat worden. In geval van verhuur 
aan derden van gemeentelijk vastgoed, zal de gemeente ook een deel van de verhuuropbrengst gaan 
ontvangen in overleg met de hoofdhuurder. U kunt bv. aan schoolgebouwen of sportcomplexen 
denken. Verder is het beheer van de accommodaties verbeterd en in lijn gebracht met de eisen van 
rechtmatigheid.  
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Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

De definitieve eindrapportage geeft geen juridische en of andere consequenties die de gemeente en 
hun partners kunnen schaden. Het heeft wel positieve gevolgen, zoals meer duidelijkheid in de 
communicatie en wie nou waar verantwoordelijk voor is, zowel intern als extern. 
Verder kunnen er op basis van het nieuwe beleid, de duidelijke (huur)contracten, de gemaakte 
afspraken en de structurele overlegstructuur, eventuele bezuinigingsvoorstellen gedaan worden. 
Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de kosten en de opbrengsten van het gemeentelijk 
vastgoed (ook de sportaccommodaties). Op basis van deze inventarisatie zal blijken waar en hoe op 
kosten kan worden bespaard en waar mogelijkheden liggen voor hogere opbrengsten. Hierover wordt 
u gelijk met de aanbieding van de begroting 2013 geïnformeerd. U kunt dan ook een geheel 
vernieuwd accommodatiebeleid van ons verwachten.  
 
 

Monitoring evaMonitoring evaMonitoring evaMonitoring evaluatieluatieluatieluatie    

Deze definitieve eindrapportage is een eind monitoring voor de projectgroep en een voorbeeld voor de 
reguliere bedrijfsvoering (bv Projectmatig werken). Tijdens de reguliere bedrijfsvoering zal er 
regelmatig op dezelfde manier getoetst worden door betrokkenen en college. 
 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

• Akkoord te gaan met de definitieve eindrapportage Herstructurering Accommodatiebeleid (HAB); 
zie bijlage 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

De gesprekpartners zullen worden geïnformeerd over de definitieve eindrapportage HAB. 
 


