
 Memo 

Aan: ·Gemeenteraad 

Cc: · 

Van: ·Ben Hiddinga 

Datum: · 

Kenmerk: · 

Onderwerp: Motie Gemeentelijke gebouwen in een gemeentelijke vastgoed B.V. 

 
 
Inleiding 
 
8 november 2018 heeft de raad, bij motie, gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken wat de 
(financiële) mogelijkheden zijn om een of meerdere maatschappelijke en/of gemeentelijke 
accommodaties in een speciaal daarvoor opgerichte (gemeentelijke) vastgoedstichting over te nemen 
en onder te brengen. Daarvoor de voor- en nadelen in beeld te brengen, zodat de gemeenteraad op 
basis daarvan een zorgvuldige afweging kan maken; 
 
Stukje geschiedenis 
 
In 2015 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven zoveel mogelijk gemeentelijk 
vastgoed te verkopen en daarbij in ogenschouw te nemen dat maatschappelijk vastgoed zijn 
maatschappelijke waarde behoudt. Dit voorstel is ingegeven op basis van bezuinigingen en met 
uitgangspunt;  

1. Gebouwen die niet nodig zijn (zowel op korte als lange termijn) worden vervreemd. 
2. Daar waar een duidelijke behoefte is kunnen gebouwen met een maatschappelijke functie 

behouden blijven.  
3. Behoud van gebouwen is mogelijk. (uitgangspunt: behouden is onderhouden!)  
4. Sloop van gebouwen is mogelijk.  

Daarvoor is destijds een selectie gemaakt en ten opzichte van 2016 behoren inmiddels 24 panden niet 
meer tot het gemeentelijk vastgoed (68 in 2016, nu 44). 
 
Voorstel 
 
We hebben een vooronderzoek gedaan en dat heeft geleid tot de stellingname dat verder onderzoek 
geen meerwaarde heeft. We hebben daar de volgende argumenten voor.  
 
We hebben relatief weinig gemeentelijk vastgoed.  

We hebben in den lande gezocht naar ervaringen met dergelijke vastgoedstichtingen en komen dan 
uit bij grotere gemeenten met navenant veel gemeentelijk vastgoed. We achten het daarom niet 
opportuun om uitgebreid onderzoek te doen.  
 
We zijn nog steeds bezig met het afstoten van vastgoed. 
We verwachten dat een dergelijke vastgoedstichting niet goedkoper wordt en op langere termijn niet 
houdbaar. We zijn tenslotte nog steeds bezig met de verkoop van gemeentelijk vastgoed.  
 
Het beheer van gemeentelijke accommodaties is efficiënt georganiseerd. 
De personele inzet voor het beheren van onze gemeentelijke accommodatie is beperkt. Met een 0,5 
fte wordt het onderhoudspakket (MJOP) uitgevoerd en worden MJOP’s actueel gehouden. Indien 
specifiek expertise nodig is, dan wordt dat ingehuurd. 
 
We zien fiscaal geen voordelen 

Ook fiscaal zit niet de winst. Wij kunnen als gemeente panden onbelast met BTW verhuren,. Denk 
hierbij aan het pand aan de Boterstraat, waar nu nog Sensire zit. Deze wordt ook BTW onbelast 
verhuurt, omdat Sensire voor 90% geen ondernemerstaken uitvoert. Het is maar de vraag of een 
vastgoedstichting/gemeentelijke vastgoed BV dat ook kan. 


