
 
 
Agendapunt : 16. 
Voorstelnummer : 06-042 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : A.M. Kooiman  
Informatie op te vragen bij : A.M. Kooiman 
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Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie vastgoedbeleid 
 
Aan de raad,  

 

 
Beslispunt:  • De rapportage Onderzoek vastgoedbeleid en uitvoering gemeente Bergen 

van de Rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen. 
• Het college te verzoeken in het najaar van 2014 te rapporteren over de 

stand van zaken van de implementatie van de werkzaamheden 
voortvloeiende uit de Nota Vastgoed Portefeuille Management en de 
voortgang van de uitvoering van de overgenomen aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie.. 

• In het najaar van 2014 op basis van een startnotitie van het college nagaan 
of er aanvullend beleid moet worden vastgesteld voor de doelstellingen van 
het vastgoedbeleid en risico management. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 

In de Algemene Raadscommissie van 5 juni 2014 is het advies van de Commissie van 
Onderzoek, vastgelegd in  de Notitie Aanbevelingen Rekenkamercommissie  (RKC) 
Vastgoedbeleid en uitvoering van  de griffier, besproken. Dit naar aanleiding van de 
rapportage van de RKC  Onderzoek vastgoedbeleid en uitvoeringen gemeente Bergen  
In de betreffende notitie is een voorstel gedaan over de wijze waarop de raad om zou 
kunnen gaan met de aanbevelingen van de RKC.  
 
Op basis van de notitie en de discussie daarover in de raadscommissie, is dit raadsvoorstel 
met raadsbesluit opgesteld. 
 
Kaders. 
In de raad van 17 december 2013 is de Nota Vastgoed Portefeuille management 
vastgesteld, met een tiental strategische kaders en het Beslismodel  samenstelling en 
omvang vastgoed portefeuille. 

 
Met het aannemen van de Nota en bijbehorende stukken heeft de raad het advies 
overgenomen om te streven naar een portefeuille waarmee de gemeente maatschappelijke 
doelstelling realiseert (maatschappelijk vastgoed), waarmee de gemeente ruimtelijke 
doelstellingen realiseert (ontwikkelingsvastgoed, ook wel genoemd strategisch vastgoed) 
en waarmee de gemeente voorziet in zijn eigen huisvesting (ambtelijk vastgoed).  
Via een beslismodel wordt integraal afgewogen of een titel bijdraagt aan de beleidsdoelen. 
Als een titel niet voldoet aan de criteria, dan wordt onderzocht hoe deze het beste kan 
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worden afgestoten. Het afstoten is geen doel op zich, maar een gevolg van vastgesteld 
beleid. De uitdaging is om de vastgoedportefeuille optimaal bij de beleidsdoelen te laten 
aansluiten. Als bijlage bij de Nota is een lijst van af te stoten objecten gevoegd. 
NB: de lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en aan de raad voorgelegd 

Voor vastgoed wat op de nominatie staat verkocht te worden en niet op de bij de Nota 
Vastgoed e.a. behorende lijst van af te stoten objecten staat, wordt de raad  vooraf 
geïnformeerd, conform de Verordening artikel 212.   

 Na het vaststellen van de Nota Vastgoed is het team Vastgoed begonnen met het vullen 
van het managementsysteem (VBS) en het afstoten van vastgoed. 
 
Onderzoek Rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie (RKC) heeft op basis van de Nota Vastgoed (17 december 2013) 
een onderzoek uitgevoerd naar vastgoed en het daaraan gerelateerde risicomanagement. 
Onder vastgoed wordt verstaan de bezittingen en rechten (titels) uit hoofde van 
privaatrechtelijk vastgoed en de bezittingen uit hoofde van publiekrechtelijk vastgoed (de 
openbare ruimte). 

  
Het onderzoek moest een oordeel geven over: 
1 Evaluatie van de effectiviteit en efficiency van het vastgoedbeleid en uitvoering. 
2 Het risicomanagement ten aanzien van vastgoed. 

 
In haar rapportage Onderzoek vastgoedbeleid en uitvoering gemeente Bergen, komt de 
Rekenkamercommissie tot de volgende bevindingen: 
 
1. Door het ontbreken van concrete en meetbare doelstellingen, prestaties en  
Prestatie- indicatoren is evaluatie van de effectiviteit en efficiency van het vastgoedbeleid 
niet mogelijk. Die informatie wordt door de raad ook niet gevraagd of aan de raad geleverd. 
Door het ontbreken van een financiële registratie per object en/of titel en het ontbreken van 
integrale vastgoeddossiers is doelmatig financieel beheer niet goed mogelijk. 

 
2. Zoals reeds in het RKC onderzoek naar projectmatig werken is vermeld, geeft de wijze 
van verwerken van de grondexploitatie uit hoofde van ontwikkeling naar onze mening de 
raad niet voldoende inzicht in de totale kosten van het project en de verschillen tussen 
werkelijke en begrote baten en lasten van het project als geheel zowel vooraf, gedurende 
het project en als evaluatie/controle achteraf. 

 
3. Beheersystemen zijn voor de uitvoering essentieel. De invoering van het VBS is voor 
privaatrechtelijk vastgoed noodzakelijk om alle relevante juridische afspraken ook te 
beheren. De publiekrechtelijke beheersystemen en de voorgenomen vervanging daarvan 
maken de uitvoering van het beheer voor wegen, groen en riool goed mogelijk. 

 
4. De offertegrenzen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 geven grote risico’s 
voor de doelmatige besteding van gelden. 

  
Vervolgens geeft de Rekenkamercommissie twintig aanbevelingen.  

 
 Stappen van het College. 

In haar bestuurlijke reactie geeft het college aan dat de raad jaarlijks de samenstelling van 
de vastgoed portefeuille gaat toetsen met behulp van de in het beslismodel vastgelegde 
criteria en dat het actualiseren van wegen – en groenbeleidsplannen op schema ligt.  Het 
vastgoed beheers systeem wordt momenteel gevuld en er wordt gewerkt aan de koppeling 
met het financiële systeem. De offertegrens van het inkoop – en aanbestedingsbeleid is 
verlaagt tot € 30.0000. 
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Tevens heeft het college en groot aantal aanbevelingen overgenomen. 
 
Aanbeveling voor de raad. 
De concrete aanbeveling voor de raad:  
 
bepaal SMART gedefinieerde doelstellingen van het vastgoedbeleid (maatschappelijk, 
strategisch en ambtelijk), de daarmee samenhangende prestaties en prestatie-indicatoren 
en, daarvan afgeleid, de benodigde informatiebehoefte voor beleidsvorming controle en 
evaluatie.  

 
  

Positioneren Raad. 
 De raad dient  zich uit te spreken over ( de aanbevelingen van) het onderzoeksrapport. De 

Rekenkamercommissie heeft de rapportage aan de Raad aangeboden. 
Aan de Commissie van Onderzoek is de rapportage toegelicht, zij concludeert dat het 
onderzoek te dicht op het vaststellen van de Nota Vastgoed Portefeuille Management zit. 
De daarin opgenomen werkwijze wordt momenteel geïmplementeerd. 
 Als de hoofdconclusie is dat het ontbreekt aan door de raad vastgestelde beleidskaders, is 
het niet duidelijk wat er dan nog verder onderzocht kon worden.  

 
Voor de raad is het vaststellen van de Nota Vastgoed op 17 december 2013 de eerste stap 
om te komen tot  mogelijk een strategisch vastgoed beleid. Er komt inzicht in de 
portefeuille, het beheer wordt op orde gebracht, de financiële gevolgen / resultaten worden 
duidelijk, er zijn criteria vast gesteld waaraan de portefeuille moet voldoen. De 
onderhoudsnorm van alle objecten is vastgesteld en er is geregeld hoe er wordt gestuurd 
op rendement. Ten aanzien van de omvang van de portefeuille is vastgesteld dat alleen 
titels die nodig zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid tot de portefeuille horen 
en dat de rest zoveel mogelijk wordt afgestoten.  De samenstelling van de portefeuille is 
beperkt tot vastgoed voor huisvesting van de ambtelijke organisatie, maatschappelijk 
vastgoed en vastgoed dat nodig is voor het realiseren van ruimtelijke plannen. Er zijn 
afspraken gemaakt over de informatie voorziening aan de raad. 

 
Op basis hiervan zijn de beslispunten opgesteld.  
  

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad krijgt door deze besluitvorming zicht en grip op de doorontwikkeling van het 
vastgoedbeleid en het daarbij behorende risicomanagement. 
  

 
3. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Uiteraard het college als uitvoerder van het raadsbesluit, verder hebben de overgenomen 
aanbevelingen een interne werking, het raakt de kaderstelling door de raad en de uitvoering 
van beleid door het college.  

 
4. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

De raad besluit nu op een onderzoek van de Rekenkamercommissie, ander onderzoek zou 
moeten uitmaken of er nog andere mogelijkheden zij. Dat ligt niet in de rede. 

 
5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
 de raad daarover gerapporteerd? 

Aan de raad worden in het najaar 2014 de resultaten van dit besluit voorgelegd.  
 
6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Geen, alle werkzaamheden worden door de eigen organisatie uitgevoerd.  
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7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft uitgesproken besluiten te willen nemen over de rapportages van de 
Rekenkamercommissie. Daarnaast is al vastgelegd dat het college jaarlijks aan de raad 
rapporteert en met de raad in discussie gaat over de voortgang van het vastgoedbeleid en de 
vastgoed portefeuille. Dit besluit over de rapportage en aanbevelingen RKC vastgoedbeleid en 
uitvoering, sluit daarbij aan.  
 
 
Bijlagen:  
Rapportage RKC inclusief bestuurlijke reactie college 
Raadsbesluit nota Vastgoed 17 december 2013 
 
 
Algemene raadscommissie 5 juni 2014, 
 
 
A.M. Kooiman     
griffier            
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