
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Nico Bets 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: beleidsplan gebouwen en woningbeheer 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: Instemmen met het beleidsplan gebouwen en woningbeheer 2008 - 2016 en 

de daarbij behorende kaders.  
 
1. Inleiding 

Voor een professionele, bedrijfsmatige en procesmatige aanpak van het gebouwen en 
woningbeheer in Bergen is het noodzakelijk dat de gemeenteraad kaders vaststelt voor het 
beheer van woningen en gebouwen in eigendom van de gemeente Bergen. Deze kaders 
zijn als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van het nu voorliggende 
conceptbeleidsplan.  
 
Wanneer u de kaders en het conceptbeleidsplan hebt vastgesteld, hebt u de basis 
gecreëerd waarop verder inhoud gegeven kan worden aan de uitvoering van het beleid in 
de vorm van een nog nader te ontwikkelen meerjarig beheerplan en een 
uitvoeringsprogramma voor het jaar 2008. Door middel van dat uitvoeringsprogramma wordt 
u gefaciliteerd om uw kaderstellende en controlerende functie uit te kunnen oefenen en 
hebben wij een beheersingsinstrument voor een bedrijfsmatige en planmatige uitvoering van 
het beheer van de gebouwen en woningen.  
 
Daarnaast is het voor de goedkeuring van de begroting 2008 door de provincie noodzakelijk 
dat er met ingang van 2008 een meerjarig beheerplan ligt voor de woningen en gebouwen, 
maar dat eveneens wordt aangegeven hoe de sturing en verantwoording over de uitvoering 
daarvan is geregeld.  
 
Dit voorstel is daarin een eerste stap in het proces dat daartoe moet leiden.  
 
Andere relevantie informatie is het feit dat onder tijdsdruk de stap van het voorleggen van 
kaders is overgeslagen. In het kader van dualisme zou dit wel wenselijk zijn. Het voorstel 
wat nu ter besluitvorming voorligt zijn zowel de conceptkaders als het conceptbeleidsplan 
dat op basis van deze conceptkaders is ontwikkeld.  
 
De opbouw van het voorstel is als volgt:  

• Doel beleidsplan 
• De kaders voor het beleidsplan gebouwen en woningbeheer 
• Beheercyclus 
• De verantwoording 
• De financiën 
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2. Doel beleidsplan 
Het doel van het beleidsplan is om de hoogte en daarmee de kwaliteit van het niveau van 
onderhoud vast te stellen voor de in gemeente eigendom zijnde gebouwen en woningen.  
Dit beleidsplan betreft de gemeentelijke gebouwen en woningen die de gemeente in beheer 
heeft exclusief het gemeentehuis JL4, voormalig gemeentehuis Elkshove, sportcentrum De 
Beeck, Sportcentrum De Watertoren en scholen.  
 
3. Kaders  
Hieronder vindt u de kaders voor het onderhoud van de gebouwen en woningen. Uitgegaan 
wordt van een algemeen kader en de specifieke kaders gezien de variëteit in gebouwen en 
woningen. Voor de verschillende gebouwen en woningen dient per categorie een kader te 
worden vastgesteld om de kwaliteit van onderhoud te bepalen. Voor de specificering welke 
gebouwen worden bedoeld bij de kaders, wordt verwezen naar de bijlage in het beleidsplan 
 
Algemeen kader beleidsplan gebouwen en woningbeheer 
Het onderhoud van gebouwen en woningen is er minimaal op gericht de waarde niet te laten 
verminderen (kapitaalvernietiging). 
 
Uitwerking algemene kader naar kaders per categorie gebouwen en woningbeheer 
 
Kaders categorie woningen: 
Woningen (5) blijvend in gemeente-eigendom worden in stand gehouden op een zodanige wijze 
dat de waarde van de objecten in stand blijft.  
 
Woningen (10) die op de nominatie staan om te worden verkocht worden (tot toekomstige 
verkoop) in stand gehouden op een zodanige wijze dat de huurder de woning naar behoren kan 
gebruiken.  
 
Woningen (8) die momenteel (of zeer binnenkort) leeg staan (afgezien van antikraakbezetting) 
en waarvan zeker is dat zij aan planontwikkeling zijn verbonden, worden minimaal 
onderhouden.  
 
Kader categorie musea:  
Musea (4) worden in stand gehouden op een duurzame manier, waarbij het gebruik 
gegarandeerd blijft.  
 
Kader categorie verzamelgebouwen:  
Verzamelgebouwen (11) worden in stand gehouden op een sobere, maar duurzame manier 
waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.  
 
Kader categorie gymzalen:  
De gymzalen (4) worden op een sobere maar duurzame manier in stand gehouden waarbij het 
gebruik gegarandeerd blijft. 
 
Kader categorie begraafplaatsen: 
 
De gebouwen  (4) gekoppeld aan de begraafplaatsen worden op een sobere maar duurzame 
manier in stand gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.  
 
Kader categorie brandweer/reddingsbrigade: 
De gebouwen (7) gekoppeld aan de brandweer /reddingsbrigade worden op een sobere maar 
duurzame manier in stand te worden gehouden, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.  
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Kader categorie gemeentewerven:  
De gemeentewerven (4) (gebouw en terrein) worden instand gehouden op een sobere maar 
duurzame manier, waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.  
 
Kader categorie torens en molens:  
Torens en molens (6) worden op een duurzame manier in stand gehouden waarbij de 
monumentale aspecten gewaarborgd zijn.  
 
Kader categorie gebouwen: 
Gebouwen (6) in een groene omgeving worden in stand gehouden op een sobere, maar 
duurzame manier waarbij het gebruik gegarandeerd blijft. 
 
 
Kader categorie overige gebouwen: 
De overige gebouwen (6) worden in stand gehouden op een sobere maar duurzame manier 
waarbij het gebruik gegarandeerd blijft.  
 
 
Instrumenten om aan bovenstaande kaders uitvoering te kunnen geven 
Algemeen 
Binnen het beheerprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen preventief en planmatig 
onderhoud en schilderwerk. Daarnaast wordt via een meerjarenonderhoudsplanning het 
preventief en planmatig onderhoud evenals het schilderwerk de uitwerking van bovenstaande 
kaders geborgd en volledig inzichtelijk gemaakt. Om een bepaald onderhoudsniveau in stand te 
kunnen houden zijn budgetten nodig. Vanuit de beheerautomatisering is inzicht te krijgen in de 
budgetten die benodigd zijn voor het op peil houden van dit onderhoudniveau. 
In het beleidsplan wordt aangegeven wat de financiële input is voor de komende 10 jaar om het 
gekozen onderhoudsniveau te realiseren. Zie ook bij de financiële gevolgen. 
 
Voorziening 
In 2004 heeft u een voorziening met de naam “algemene voorziening onderhoud gebouwen / 
woningen” ingesteld. Deze voorziening wordt tot op heden alleen gebruikt voor 
schilderwerkzaamheden.  
Vanaf 2008 zal deze voorziening gebruikt gaan worden voor het oorspronkelijk gestelde doel. 
Vanuit deze onderhoudsvoorziening wordt al het preventief- en planmatig onderhoud en het 
schilderwerk van de in bijlage1, behorende bij het beleidsplan, benoemde objecten 
gefinancierd.   
Jaarlijks wordt € 385.000 vanuit de exploitatie aan de voorziening toegevoegd. Dit zijn gelden 
die reeds zijn opgenomen in de begroting onder verschillende programma’s  
 
Extra toevoeging middelen voorziening in 2010 en 2011 
In 2010 en 2011 wordt een bijdrage van resp. € 125.000 en € 250.000 extra aan de voorziening 
toegevoegd om pieken in het onderhoud op te vangen.  
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4.  Proces en verantwoording 
 

 Processtappen 
Na het vaststellen van het beleidsplan waarin uw raad de kaders voor het beheer voor de 
komende jaren heeft vast gesteld, bestaat de beheercyclus uit de volgende stappen: 
1. Vaststellen kaders en beleidsplan :  raad 25 september 2007 
2. Vasttelling dekking uitvoeringsplan :  begrotingsbehandeling raad november 2007 
3. Vaststellen Uitvoeringsplan 2008 :  december 2007  
4. Vasttellen Uitvoeringsplan 2009 :  perspectiefnota  raad juni2008 
5. Resultaat Uitvoeringsplan 2008 :  jaarrekening voorjaar 2009 
6. Vasttellen Uitvoeringsplan 2010 :  perspectiefnota raad juni 2009 
7. Resultaat Uitvoeringsplan 2009 :  jaarrekening voorjaar 2010 
8. Vaststellen Uitvoeringsplan 2011: perspectiefnota raad juni 2010 
9. enz…. 
 
De kwaliteit van de gebouwen en woningen wordt één keer in de twee jaar vastgesteld door 
middel van een visuele inspectie (voorjaar 2008; voorjaar 2010 enz). De resultaten worden 
ingevoerd in het geautomatiseerde beheerprogramma, dit programma genereert jaarlijks de 
gewenste onderhoudsmaatregelen en de omvang van het vereiste budget.  

 
5.    Aandachtspunten 

 
a. Juridische gevolgen 

Geen. 
b. Communicatie/voorlichting 

 Niet van toepassing.  
c. Financiële gevolgen 

Met als uitgangspunt de objecten benoemd in bijlage 1 van het beleidsplan is de gemiddelde 
benodigde input over de planperiode € 453.000 per jaar (zie de specificatie per categorie in de 
bijlage). Dit bedrag zal met het afstoten van objecten dalen. Vanuit de begroting 2007 kan 
geconcludeerd worden dat € 385.000 besteed wordt aan onderhoud van voornoemde objecten. 
Naast een vaste storting per jaar over de gehele planperiode zal daar waar nodig extra gestort 
worden. Met als uitgangpunt een constante voeding van de voorziening op het niveau van de 
begroting 2007 ( € 385.000/ jaar) zijn in de planjaren 2010 en 2011 extra stortingen benodigd 
van respectievelijk € 125.000 en € 250.000. 
 
Jaarlijks wordt de objectenlijst bijgesteld en wordt als gevolg daarvan de benodigde input in de 
voorziening bijgesteld, afhankelijk van het mogelijk afstoten van gebouwen en woningen. Indien 
extra stortingen in de voorziening nodig zijn (de voorziening mag niet negatief zijn), wordt dit 
gedaan door een eenmalige uitname uit de algemene reserve 

 
4. Advies commissie(s) 

nader in te vullen 

 
Bergen, 11 september 2007 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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