
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Gebouwenbeheervisie 2015-2019 

  

  

Voorstel: De Gebouwenbeheervisie 2015-2019 vaststellen 

      

1 SAMENVATTING 

Deze gebouwenbeheervisie is bedoeld om richting te geven aan gebouwenbeheer. De 

uitgangspunten vanuit het collegeprogramma 2014-2018 van Hof van Twente zijn op het 

gebied van het gemeentelijk vastgoedbeheer verwerkt in deze visie. In deze gebouwen- 

beheervisie is omschreven welke relevante ontwikkelingen plaatsvinden en hoe daarop wordt 

ingespeeld. De veranderende rol van overheid, de noodzaak om te bezuinigen, bevolkings- 

krimp en de veranderende voorzieningenbehoefte zijn hierin belangrijke factoren. 

In de kadernota 2013 is een structurele bezuiniging opgenomen van € 100.000,- voor het 

onderhoud op gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is er een motie aangenomen om een 

bezuiniging te realiseren op het energieverbruik van het gemeentehuis van 10% en heeft de 

gemeente ambitieuze doelstellingen op gebied van duurzaamheid. Maatregelen die nood- 

zakelijk zijn om hieraan invulling te geven zijn verwerkt in deze visie, zoals de wijze waarop 

Hof van Twente wil omgaan met het verkopen, privatiseren, onderhouden en verduurzamen 

van gebouwen. 

Als deze Gebouwenbeheervisie 2015-2019 is vastgesteld worden op basis van jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma's concrete maatregelen tot uitvoering gebracht. Deze zullen jaarlijks 

worden opgesteld en aan het college ter vaststelling worden voorgelegd. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In de raadsvergadering van 24 maart 2015 is de gebouwenbeheervisie 2015-2019 mening 

vormend behandeld. Omdat de standpunten van de fracties uiteen liepen en er diverse 

opmerkingen waren over de inhoud van de gebouwenbeheervisie is besloten het stuk aan te 

passen, de opmerkingen van de verschillende fracties hierin te verwerken en de visie opnieuw 

mening vormend te behandelen in een volgende raadsvergadering. Voor u ligt de aangepaste 

versie. 

In de accomodatievisie 2014-2033 is aangegeven hoe Hof van Twente het voorzieningen- 

niveau op lange termijn zou kunnen afstemmen op de veranderende bevolkingssamenstelling 

en behoefte. De gebouwenbeheervisie is hiermee in overeenstemming. Kort samengevat zal 

er geïnvesteerd worden in gebouwen met toekomstperspectief en zullen de overige gebouwen 

zoveel mogelijk worden afgestoten. Het is van belang om hierover een visie te hebben omdat 

dan adequaat en gericht kan worden ingespeeld op kansen en mogelijkheden die zich zullen 

voordoen. 
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Hof van Twente is genoodzaakt om te bezuinigen. Bezuinigingen zijn het gemakkelijkste te 

realiseren door gebouwen te verkopen. Niet elk gebouw/accommodatie is zo maar te verkopen 

omdat beheerstichtingen niet altijd in staat zijn de volledige verantwoordelijkheid te dragen. 

In die gevallen zal er gekeken worden tot waar en in welke mate verantwoordelijkheden 

kunnen worden overgedragen. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk accommodaties te 

privatiseren, dan wel verantwoordelijkneden neer te leggen bij de beheerstichtingen/ 

gebruikers. In deze visie is aangegeven welke gebouwen op korte termijn kunnen worden 

verkocht en/of geprivatiseerd. Daarnaast is aangegeven hoe op middellange en lange termijn 

kan worden ingespeeld op multifunctioneler gebruik van bebouwing, zodat bepaalde 

gebouwen op termijn kunnen worden vrijgespeeld. 

Gebouwen zullen moeten worden onderhouden. Door slimmer met onderhoud om te gaan zijn 

er besparingen mogelijk. Daar waar kansen liggen om onderhoud/renovaties te combineren 

met doelmatige duurzaamheidsmaatregelen, zullen die worden aangegrepen. De wijze waarop 

hieraan invulling wordt gegeven, de onderhoudsstaat waarin gebouwen verkeren en het 

gewenste niveau op termijn waarop de onderhoudsbehoefte kan worden afgestemd staan in 

deze visie omschreven. Daarnaast zijn er op het gebied van duurzaamheid doelen gesteld die 

concreet zullen worden uitgewerkt in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. 

Deze gebouwenbeheervisie dient als leidraad, een vastgesteld kader, voor het doelmatig 

beheren van de gemeentelijke gebouwen en komt tegemoet aan de wensen en bezuinigings- 

opdrachten die u als gemeenteraad heeft gesteld. Bovendien geldt deze visie als onder- 

bouwing t.a.v. paragraaf 3 (duurzame instandhouding van gemeentelijke infrastructuur en 

gebouwen) in de begroting, met betrekking tot de gemeentelijke gebouwen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Er is geen wettelijk kader van toepassing 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Een vastgesteld breed gedragen beleidskader dat recht doet aan de wensen en bezuinigings- 

opdrachten van de gemeenteraad, zodat het college op basis hiervan jaarlijks uitvoerings- 

programma's kan vaststellen en aan het beleid uitvoering kan geven. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De bijgaande Gebouwenbeheervisie 2015-2019 geldt als beleidskader. Op basis hiervan 

zullen jaarlijks door het college van B&W uitvoeringsprogramma's worden vastgesteld en tot 

uitvoering worden gebracht. 

4.C Wat mag het kosten? 

Keuzes die gemaakt worden in Gebouwenbeheervisie 2015-2019 hebben geen nadelig effect 

op de begroting. De verwachting is dat de kosten op termijn zullen afnemen door gebouwen af 

te stoten. Een onderbouwing met cijfers en termijnen kan nu nog niet worden gemaakt. Daar 

staat tegenover dat verduurzamingsmaatregelen in eerste instantie geld zullen kosten maar 

dat deze later kunnen worden terugverdiend. Voor gewenste verduurzamingsmaatregelen, die 

niet benoemd zijn in deze visie en die niet (op korte termijn) kunnen worden terugverdiend, zal 

in separate projectvoorstellen budget moeten worden gevraagd. 

Het gewenste voorgestelde onderhoudsniveau voor de gebouwen voor de komende jaren 

komt overeen met het huidige onderhoudsniveau. Extra investeringen, buiten de beschikbare 

onderhoudsbudgetten, zijn niet te verwachten. Er is rekening gehouden met de structurele 

bezuiniging van € 100.000,- 



4.D Wat is het alternatief? 

Geen gebouwenbeheervisie vast stellen. De gemeenteraad laat dan het college vrij in het 

bepalen van het beleid ten aanzien van gebouwenbeheer. 

4.E Wat is het risico? 

Indien u geen gebouwenbeheervisie vaststelt neemt u het risico dat gemaakte 

keuzes/beslissingen door het college in strijd zijn met uw opvattingen of dat korte termijn 

keuzes op enig moment lange termijndoelen van de gemeenteraad frustreren. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Als deze visie is vastgesteld stelt het college jaarlijks uitvoeringsprogramma's vast en geeft 

hiermee uitvoering aan het door u vastgestelde beleid. 

5 COMMUNICATIE 

Communicatie en publicatie vindt plaats via de gebruikelijke openbare procedure. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

e Ù de burgemeester, 

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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