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Inzicht in eigendommen door onderzoek ‘Themelion’

Wat te doen met dit inzicht…?

Context

- inkomsten uit gemeentefonds 

- onzekerheid markten en sectoren

- veranderende vraag vanuit burger

- verschuivende verhoudingen partners

Aanleiding

Beleidskader!

• Financieel

• Maatschappelijk
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doelgroepen, activiteiten en locatie

Accommodatiebeleid
vraag en aanbod accommodaties

Vastgoed- en grondbeleid
eigendom,beheer,exploitatie,onderhoud
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Voer discussie op juiste niveau



• Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten

• Denk niet in termen van investering, maar in exploitatie

• Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen

• Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen

• Stuur op een clustering van samenhangende activiteiten 

Gouden regels



1.Een accommodatie is samenhangend, waarbij activiteiten elkaar versterken

2.Een accommodatie is in de tijd duurzaam en flexibel en kan op toekomstige 

ontwikkelingen inspelen

3.Een accommodatie is vervolgens goed en duurzaam te exploiteren

4.Er ligt een duidelijke relatie tussen investering en de wijze van exploitatie

5.De gemeente investeert in netwerken en samenhangende ruimtelijke

oplossingen en niet meer in het in stand houden van moeizaam te 

exploiteren monofunctionele gebouwen

Beleidskader



Effecten

• Zeer breed inzetbaar

- accommodatiebeleid

- vastgoed- en grondbeleid

- contract- en subsidiebeleid

- eigendommenbeleid

� raakt voorzieningen / inhoudelijk beleid…?

• Inhoudelijk

- ipv statisch document de introductie van andere ‘manier van denken’

- integrale aanpak

- meer toekomstbestendig

- andere rollen, taken en verantwoordelijkheden 

� toewerken naar meer passende rol voor gemeente…?

• Financieel 

- behoeden voor dure exploitaties

- risicobeheersing / transparantie

- bewuste afwegingen (geen indirect (onzichtbare) subsidies)

� bezuinigingsmogelijkheid c.q. kwaliteitsverhoging…?



Hoe verder

• Toetsing (middels kader) van huidige accommodaties

• Toetsing (middels kader) van nieuwe initiatieven

• Definiëring mogelijke ‘quick wins’

• Uitwerking in meerjaren uitvoeringsplannen

• Input voor opstellen / aanscherpen nieuw beleid (?)


