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AAN: Gemeenteraad van de gemeente Beemster 

VAN:  college van B&W Beemster 

DATUM: 30 september 2014 

 

 

ONDERWERP: Tweede Voortgangsrapportage Vastgoed- en Accommodatiebeleid (VAB) 

 

 

Geachte leden van de raad, 

    

Bij het vaststellen van de Nota Vastgoed- en Accommodatiebeleid (VAB) en het bijbehorende 

Uitvoeringsprogramma in de gemeenteraad, is afgesproken de gemeenteraad periodiek te 

informeren over de voortgang. Op 6 mei 2014 heeft u de eerste Voortgangsrapportage 

ontvangen Hierbij presenteren we u de tweede rapportage. 

De rapportage volgt de opbouw van het Uitvoeringsprogramma zodat dit voor u makkelijk 

herkenbaar is. 

 

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

In de rapportage die in november 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld hebben we 

een aantal analyses gedefinieerd die de gemeente in staat stellen keuzes te maken. 

Zo hebben we ervoor gekozen de drie-eenheid gebied-gebouw-gebruikers te intensiveren, 

hebben we gesteld dat we ons op de exploitatie moeten concentreren, dat de gemeente niet 

op aarde is om woningen te bezitten en te beheren en dat we eraan werken om de 

bezettingsgraad van gebouwen omhoog te krijgen. Het Uitvoeringsprogramma bevat de 

projecten die eraan bijdragen dit voor elkaar te krijgen. De projecten 2, 4 en 5, die (bij de 

vorige rapportage) afgedaan zijn, staan niet meer in deze rapportage. 

De door de gemeenteraad gevraagde besluiten zijn in rood en onderstreept weergegeven. 

 

Project 1: versterken exploitatiemodellen (prioriteit: hoog)Project 1: versterken exploitatiemodellen (prioriteit: hoog)Project 1: versterken exploitatiemodellen (prioriteit: hoog)Project 1: versterken exploitatiemodellen (prioriteit: hoog)    

Het versterken van de exploitatiemodellen is met name aan de orde rondom de 

Lourdesschool in Westbeemster. De gemeente wil voorkomen dat een ontwikkeling zoals De 

Bonte Klaver zich herhaalt. 

• Een aantal gesprekken tussen de gemeente en schoolbestuur Flore heeft geleid tot het 

besluit de Lourdesschool niet meer bij het project te betrekken. U wordt hierover 

separaat door de wethouder Onderwijs geïnformeerd. 

 

U wordt gevraagd van deze informatie kennis te nemen. 
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Project 3: Onderzoek mogelijkheid drie knooppunten in Middenbeemster (prioriteit: Project 3: Onderzoek mogelijkheid drie knooppunten in Middenbeemster (prioriteit: Project 3: Onderzoek mogelijkheid drie knooppunten in Middenbeemster (prioriteit: Project 3: Onderzoek mogelijkheid drie knooppunten in Middenbeemster (prioriteit: 

gemiddeld)gemiddeld)gemiddeld)gemiddeld)    

Deze knooppunten hebben eveneens tot doel om de drie-eenheid te versterken. Op drie 

terreinen heeft deze drie-eenheid versterking nodig: onderwijs & ontwikkeling, sport & 

ontspanning en erfgoed. 

• De partijen die bij het knooppunt onderwijs & ontwikkeling betrokken zijn, zijn in beraad 

over de mogelijkheden die zij zien om het knooppunt verder te versterken. Hier komen 

we voor het einde van 2014 op terug. 

• De partijen (met name verenigingen) uit het knooppunt sport & ontspanning 

(Middenbeemster) hebben aangegeven met name op zoek te zijn naar nieuwe leden. 

Meer leden betekent een hogere bezetting, meer inkomsten en – vooral – een grotere 

schare vrijwilligers om het vele werk van een vereniging uit te voeren. Mede om die 

reden zoeken deze partijen de verbinding met het basisonderwijs in de Beemster. Hierbij 

hebben zij de samenwerking opgezocht met alle sportverenigingen in Beemster. Het 

vraagstuk heeft zich in een richting ontwikkeld die minder aansluit bij het VAB en meer 

bij het Maatschappelijk Beleidskader; daarom is het overgedragen. 

• Bij het knooppunt Erfgoed zijn de instellingen betrokken die staan voor de historie van 

de Beemster. Met deze instellingen werken we hard aan het opstellen van het 

Ondernemingsplan waartoe de gemeenteraad in de vorige Voortgangsrapportage 

opdracht gegeven heeft. De partijen gaan voor ‘Erfgoed met Beemster kwaliteit’. Hierbij 

werken we volgens de lijn: activiteiten – organisatie – accommodaties – financiën – 

opgave. Dit is ook benoemd in het Collegewerkprogramma ‘’Met Hoofd en Hart voor 

Beemster” als belangrijke pijler voor de economie van de Beemster. We verwachten 

begin 2015 met de uitkomsten bij de gemeenteraad terug te komen. 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van bovenstaande ontwikkelingen. 

 

    

Project 6: Begeleiding vervreemding objecten (prioriteit: hoog)Project 6: Begeleiding vervreemding objecten (prioriteit: hoog)Project 6: Begeleiding vervreemding objecten (prioriteit: hoog)Project 6: Begeleiding vervreemding objecten (prioriteit: hoog)    

Over De Bonte Klaver heeft de gemeenteraad bij de vorige Voortgangsrapportage uitspraken 

gedaan, die binnen de reguliere werkzaamheden worden opgepakt. Er vindt een 

locatiestudie plaats, inclusief onderzoek naar de financiële en sociale haalbaarheid. De 

portefeuillehouder Vastgoed voert gesprekken met de geïnteresseerde partijen. 

 

Met SKB is de gemeente in gesprek over de mogelijkheden die beide partijen zien met de 

gebouwen die SKB gebruikt. Doel van beide partijen is ervoor te zorgen dat bewuste en 

verantwoorde keuzes gemaakt worden. Hier komen we zo spoedig mogelijk op terug. 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van bovenstaande ontwikkelingen. 
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Project 7: Contracten, (her)onderhandelingen en Tarievennota (prioriteit: hoog)Project 7: Contracten, (her)onderhandelingen en Tarievennota (prioriteit: hoog)Project 7: Contracten, (her)onderhandelingen en Tarievennota (prioriteit: hoog)Project 7: Contracten, (her)onderhandelingen en Tarievennota (prioriteit: hoog)    

De Tarievennota is in concept gereed. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor 

de communicatie over de nota. Binnenkort vindt bespreking met de instellingen plaats. Het 

college wil hierbij zorgvuldig te werk gaan. Na bespreking met de instellingen wordt de notitie 

ter bespreking aan de gemeenteraad voorgelegd, met inbegrip van de reacties van de 

instellingen. 

Parallel vinden de gesprekken plaats met de instellingen waarvan we bij de rapportage 

hebben aangegeven dat het nodig is om de contracten te herzien of te herijken. Met de 

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft de herijking reeds plaatsgevonden. 

 

Aan de facturatie richting de instellingen is veel aandacht besteed; de benodigde inhaalslag 

heeft inmiddels plaats gehad en wordt administratief verwerkt. 

 

Het college is op koers om een en ander voor de gewenste datum van 1 april 2015 te 

realiseren. 

 

U wordt gevraagd kennis te nemen van deze ontwikkelingen. Op zo kort mogelijke termijn 

volgt separate bespreking van de Tarievennota. 

 


