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Status van dit document 
Op 6 oktober 2020 vergadert de gemeenteraad van Gemeente West Betuwe over de Nota Vastgoed in een 
beeldvormende vergadering. Deze vergadering heeft als doel de verschillende meningen te inventariseren, 
als voorbereiding op het maken van de Nota Vastgoed. Dit document bevat achtergrondinformatie over de 
Nota Vastgoed. Daarnaast bevat dit document een aantal stellingen die als kernpunten zijn voor de Nota 
Vastgoed. De stellingen zijn afgestemd met het College.  
 
Aanleiding Nota Vastgoed 
Er zijn voor de gemeente verschillende oorzaken om een Nota Vastgoed te maken: 

 Beleidsharmonisatie: de drie gemeenten die zijn samengegaan in Gemeente West-Betuwe hadden allen 
een eigen manier van werken rondom hun vastgoedportefeuille; 

 Er is binnen de organisatie behoefte aan meer duidelijkheid over de verschillende doelen, rollen en 
taken rondom vastgoed; 

 Landelijk is de trend zichtbaar dat gemeenten steeds professioneler om willen gaan met vastgoed. 
Vastgoed is immers een kapitaalintensief hulpmiddel. Daarom wordt steeds vaker een afdeling 
vastgoed opgericht en geeft de Nota Vastgoed aan hoe deze afdeling te werk gaat.  

 De Nota Vastgoed vormt samen met de Nota Grondbeleid de basis voor de werkwijze van de Afdeling 
Vastgoed en Grond.  

 
Proces van maken Nota Vastgoed 
In de zomer 2020 is de Nota Vastgoed ambtelijk reeds voorbereid. Na een Themacollege staat op 6 oktober 
een Beeldvormende vergadering met de raad op het programma. Vervolgens zijn er de volgende stappen 

 8 december Oordeelsvormende raad 

 15 december Besluitvormende raad  
 
Voor het maken van Nota Vastgoed krijgt de gemeente West Betuwe externe ondersteuning van bbn 
adviseurs.  
 
Welk vastgoed bestrijkt de Nota Vastgoed?  
De gemeente West-Betuwe is vastgoedeigenaar van circa 100 objecten. Daaronder vallen onder meer 
gymzalen, gemeentehuis, gemeentewerven, MFA’s en een aantal dorpshuizen. De Nota Vastgoed bevat 
straks een compleet overzicht van deze objecten. Aanvullend is de gemeente eigenaar van de grond onder 
vastgoedobjecten met een maatschappelijk doel. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld sportkantines, die 
op basis van recht van opstal zijn gebouwd. Ook die vallen binnen de reikwijdte van de Nota. Tot slot zijn er 
vastgoedobjecten waarvan de gemeente geen eigenaar is, maar wel verplichtingen voor groot onderhoud 
op zich heeft genomen. Dit komt met name voor bij dorpshuizen.  
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Tegelijkertijd vallen ook een aantal onderdelen niet onder de Nota Vastgoed: 

 Gemeente heeft met ieder object binnen de gemeentegrenzen een relatie via de onroerend zaak 
belasting (OZB). De Nota Vastgoed gaat niet over de OZB; 

 Onbebouwde gronden vallen onder het grondbeleid; 

 Gronden van de gemeente waar iemand een commercieel object op heeft gevestigd op basis van recht 
van opstal of precariorecht. Voorbeelden zijn tankstations en terrassen. 

 
Voorbeelden van panden in de vastgoedportefeuille van de gemeente 
 

 
Voormalige politiekantoor 
 

 
MFC de Pluk 

 
Molen de Blauwe Reiger 

 
Voormalige kleuterschool Meteren 

 
Gemeentehuis Geldermalsen 

 
Voormalige TNT gebouw (Rijnstraat 64) 

 
Stellingen 
Via een aantal stellingen is de kern van de Nota Vastgoed beschreven. Elke stelling wordt kort toegelicht, 
met voorbeelden. In de daadwerkelijke Nota is meer ruimte voor toelichting, uitwerking en nuancering.  
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Stelling 1: Elk vastgoedobject heeft een doel 
Het bezit van vastgoed is geen doel op zichzelf voor de gemeente, maar een hulpmiddel om doelen te 
realiseren. Daarom is aan elk vastgoedobject een doel te verbinden. Op basis van doelen komen we ook tot 
een indeling in deelportefeuilles. De volgende doelen worden ondersteund door het hebben van vastgoed: 
 

 Doel Toelichting 

 Deelportefeuille Maatschappelijk Vastgoed 

Onderwijs De gemeente heeft de wettelijke plicht te zorgen voor 
bouw van onderhuiswijshuisvesting voor primair en 
voortgezet onderwijs. Voorbeelden zijn basis- en 
middelbare scholen. De gemeente is geen eigenaar van de 
schoolgebouwen, maar heeft wel economisch claimrecht.  

Eigen huisvesting De gemeente zorgt voor huisvesting van haar eigen 
ambtelijke organisatie. Voorbeelden zijn het gemeentehuis 
en de gemeentewerven.  

Sport De gemeente draagt mede zorg voor goede 
sportaccommodaties. Voorbeelden zijn gymzalen en 
buitensportcomplexen. 

Welzijn De gemeente draagt mede zorg voor 
welzijnsaccommodaties. Voorbeelden zijn buurt- en 
dorpshuizen.  

Cultuur De gemeente draagt mede zorg voor culturele 
accommodaties. Voorbeelden zijn bibliotheek en museum.  

Begraven De gemeente heeft een relatie met de begraafplaatsen. 
Voorbeelden zijn bergingen en baarhuisjes.  

Openbare ruimte De gemeente draagt zorg voor rioolgemalen, 
geluidschermen, enzovoort 

Openbare orde en veiligheid De gemeente heeft één brandweerkazerne in portefeuille 

Deelportefeuille Tijdelijk Vastgoed 
 Ontwikkelingsvastgoed (actief) Om haar doelen op het gebied van ruimtelijke 

ontwikkeling (woningbouw, infrastructuur, 
centrumversterking, etc) te bereiken kan de gemeente 
actief grondbeleid voeren en dus vastgoed in bezit hebben. 
In tegenstelling tot de andere doelen is de activiteit in het 
gebouw geen doel.  

 Ontwikkelingsvastgoed 
(toevalligerwijs) 

Vanuit het verleden heeft de gemeente objecten in 
portefeuille die geen maatschappelijk doel meer dienen, 
maar nog wel passend binnen de doelen van ruimtelijke 
ontwikkeling 

Deelportefeuille Overig Vastgoed 

 Beeldbepalend vastgoed Vanuit het verleden heeft de gemeente beeldbepalende 
(historische) vastgoedobjecten in de portefeuille. De 
activiteit in het gebouw is niet de belangrijkste reden om 
ze in portefeuille te hebben. Voorbeelden zijn kerktorens 
en molens. Deze gebouwen zijn allemaal 
(rijks)monumenten.  
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Stelling 2: Beleidsafdelingen formuleren de huisvestingsvraag op basis van de vraag uit de samenleving, 
vastgoed faciliteert, bestuur prioriteert  
Vastgoed is een middel dat ingezet wordt om gemeentelijke beleidsdoelstellingen te realiseren. Het 
formuleren van de gemeentelijke doelstellingen op hoofdlijnen gebeurt door het bestuur. Deze 
doelstellingen worden nader uitgewerkt door beleidsafdelingen in de vorm van beleidsnota's en het 
formuleren van de huisvestingsvraag op basis van de vraag uit de samenleving. Vastgoed faciliteert de 
huisvestingsvraag geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies over het doelmatig inzetten van het 
vastgoed. Het bestuur maakt de uiteindelijke afweging over inzet van financiële middelen: niet alles kan 
immers tegelijk. De gebruiker verzorgt de activiteit in het vastgoed.  
 
De rolverdeling is zichtbaar in onderstaande figuur 
 

 
 
 
 
 
 
Stelling 3: Beslissingen in vastgoed zijn gebaat bij financiële transparantie en niet bij verborgen subsidies 
Vastgoed is een ondersteunend middel waar jaarlijks aanzienlijke geldstromen in omgaan. De gemeente 
streeft naar een kostprijsdekkende huur voor ieder object. Er wordt geen subsidie gegeven via een (te lage) 
huurprijs aan een huurder.  
 
De financiële transparantie helpt ook om in de toekomst bewuster keuzes te maken over de inzet van 
financiële middelen. Tot slot sluit dit ook beter aan bij Wet Markt & Overheid.  
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De daadwerkelijke invoering van kostprijsdekkende huren kost een aantal jaar, omdat bestaande 
huurcontracten herzien moeten worden. Omdat dit voor bestaande huurders effecten heeft, kan de 
gemeente dit compenseren door een verhoging van de subsidie, of het verschil verrekenen via het Sociaal 
Domein. In principe is dit een budgettair neutrale operatie voor gemeentelijke organisatie als geheel: voor 
sommige objecten moet misschien meer subsidie worden gegeven, maar daar tegenover staat dat ook 
tekorten wegvallen.  
 
Stelling 4: Vrijvallend vastgoed valt zonder vooraf vastgelegde behoefte in de ontwikkelportefeuille 
Af en toe komt het voor dat vastgoedobjecten hun maatschappelijke doel verliezen. In zo’n geval 
organiseert afdeling Vastgoed het gesprek over de toekomst van het type object. Op basis van een 
vastgesteld overzicht van de accommodatiebehoefte en de ruimtelijke visie wordt een collegevoorstel 
voorbereid met opties: 

 Koppelen aan een nieuw maatschappelijk doel 

 Ontwikkelen (als actief grondbeleid) 

 Directe verkoop 
 
Stelling 5: Het vakgebied vastgoed vraagt om verdere professionalisering van de gemeentelijke 
organisatie.  
Vastgoedprojecten zoals nieuwbouw of grootschalige renovaties hebben veel impact. Er gaat veel geld in 
om, en ze zijn keuzes voor de lange termijn. Dat vraagt om een gecoördineerde aanpak met duidelijke 
verantwoordelijken. Deze organisatie:  

 werkt met gestandaardiseerde werkprocessen en huurcontracten; 

 houdt overzicht met een (aan te schaffen) digitaal vastgoedinformatiesysteem en niet met Excel—
lijstjes; 

 benchmarkt zichzelf ten opzichte van andere gemeenten met vergelijkbare vastgoedportefeuilles en 
taken om zodoende te leren en te verbeteren.  

 
Stelling 6: Vastgoed krijgt een plek in de P&C cyclus 
Om de doelstelling met het gemeentelijk vastgoed blijvend onder de aandacht te houden, is er aandacht 
voor het vastgoed in begroting en jaarrekening.  


