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ONDERWERP

Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed Albrandswaard - Uitgangspunten 

KENNISNEMEN VAN
In de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed Albrandswaard is een inventarisatie opgenomen 
van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Albrandswaard. Ook worden er vijf beleidskeuzes 
voorgesteld, die duidelijkheid geven en inzicht bieden voor gemeente en de huurders en gebruikers 
van maatschappelijk vastgoed. Ook geven deze beleidskeuzes richting bij het maken van toekomstige 
keuzes op het gebied van maatschappelijk vastgoed. 

INLEIDING
Maatschappelijk vastgoed is een van de middelen die de gemeente kan inzetten om inwoners en 
verenigingen te faciliteren in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Helderheid en 
transparantie over de vastgoedportefeuille, de manier waarop en de activiteiten waarvoor het 
Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente wordt ingezet, is daarbij belangrijk. Dit blijkt ook uit het 
onderzoek en advies van de Rekenkamercommissie van september 2015. 

Op dit moment is er geen afwegingskader waarmee keuzes gemaakt kunnen worden of en welke 
organisaties tegen welke voorwaarden gebruik mogen maken van het vastgoed van de gemeente. In 
de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed Albrandswaard wordt inzicht geboden in het 
maatschappelijk vastgoed van Albrandswaard en de te maken beleidskeuzes. In een volgende fase 
kan dit uitgewerkt worden in een Uitvoeringsplan. 

KERNBOODSCHAP
Er worden in de Strategische Visie vijf beleidskeuzes voorgesteld: 
1. Verantwoordelijkheid huisvestingsbehoefte bij gebruiker. 
2. Volgorde voor verhuur van gemeentelijke accommodaties: 

- Onderwijsinstellingen (wettelijke taak).  
- Maatschappelijke en non-profitorganisaties, die bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen 

van de gemeente.  
- Andere organisaties.  

3. Beheer & exploitatie in principe door derden. 
4. Tarievenstelsel: maatschappelijk tarief of marktconforme huur. 
5. Huur van ‘extern’ vastgoed vindt plaats tegen acceptabel kostenniveau. 



TOELICHTING
De gemeente Albrandswaard geeft als regiegemeente richting aan de lokale samenleving en de 
samenlevingsvraagstukken. Maatschappelijk vastgoed is een van de middelen die de gemeente kan 
inzetten om inwoners en verenigingen te faciliteren in het realiseren van maatschappelijke 
doelstellingen. Deze beleidskeuzes zijn uitgangspunt bij het beoordelen van de inzet van 
Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente. 

CONSEQUENTIES
De voorgestelde beleidskeuzes bieden duidelijkheid en inzicht voor de gemeente maar ook aan 
huurders en gebruikers. Ook geven de beleidskeuzes richting bij het maken van toekomstige keuzes 
op het gebied van maatschappelijk vastgoed.  

VERVOLG
Op basis van deze visie kan – in de volgende bestuursperiode – een nadere uitwerking plaatsvinden 
in een Uitvoeringsplan. 

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen in het Uitvoeringsplan: 
1. Tarieven sportverenigingen bepalen en vaststellen. 
2. Optimalisatie onderhoud- en exploitatiekosten in begroting. 
3. Overeenkomsten met exploitanten en beheerders actualiseren (cf afwegingskader uit de visie). 
4. Opstellen Integraal Accommodatieplan Albrandswaard gericht op: 

a. het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede accommodaties; 
b. voldoen aan wet- en regelgeving; 
c. zorgen voor een evenwichtige spreiding van accommodaties; 
d. zorg dragen voor een goede bezetting; 
e. verantwoorde besteding van middelen. 

Vooruitlopend op het opstellen van een Uitvoeringsplan wordt geadviseerd om alvast de rechten van 
opstal voor clubaccommodaties te actualiseren. Daarnaast is het belangrijk om nieuwe 
huurovereenkomsten conform het ROZ model op te stellen. Het actualiseren van de lijst gebouwen in 
het kader van algemeen belang (Wet Markt en Overheid) zal bij wijzigingen moeten worden 
uitgevoerd. 
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