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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum:    1 juli 2016 
Nummer: 8A                               
 
Onderwerp: Maatschappelijk Vastgoed 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Kennis nemen van de basisregistratie Maatschappelijk Vastgoed Tubbergen; 
2. Instemmen met de rolbepaling Maatschappelijk Vastgoed. 

 
Samenvatting van het voorstel 
In de loop der jaren is er veel zogenaamd Maatschappelijk Vastgoed gecreëerd  binnen de 
gemeenten. Veelal is dit vastgoed op afstand gezet door het eigendom over te dragen aan de 
gemeenschap in de vorm van stichtingen of verenigingen. Door ontwikkelingen als de veranderende 
rol van de overheid (meer terugtrekkend) en het feit dat de overheid minder financiën te besteden 
heeft, is het goed om de maatschappelijke partners die vastgoed in eigendom hebben of beheren een 
helder toekomstperspectief te schetsen.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In de loop der jaren is er veel zogenaamd Maatschappelijk Vastgoed gecreëerd  binnen de 
gemeenten. Gedacht kan worden aan sportaccommodaties, kulturhusen en welzijnsgebouwen. 
Vastgoed waaraan behoefte was om als gemeenschap ruimte te bieden aan maatschappelijke doelen. 
Veelal is dit vastgoed op afstand gezet door het eigendom over te dragen aan de gemeenschap in de 
vorm van stichtingen of verenigingen. Of het beheer van het vastgoed is op afstand gezet (zwembad, 
sporthal). In het coalitieakkoord is expliciet verwezen naar voorzieningen en de toekomst daarvan. 
Door ontwikkelingen als de veranderende rol van de overheid (meer terugtrekkend) en het feit dat de 
overheid minder financiën te besteden heeft, is het goed om de maatschappelijke partners die 
vastgoed in eigendom hebben of beheren een helder toekomstperspectief te schetsen. Veel 
gebouwen kampen immers met een lage bezettingsgraad en voor de overheid worden de functies 
(activiteiten) meer leidend dan de stenen. Deze ontwikkeling, in combinatie met de demografische 
krimp, zorgt voor een toenemende druk op de exploitaties van het maatschappelijk vastgoed. Door 
een helder toekomstperspectief te schetsen, wat mag men van de gemeente wel of niet verwachten, 
zijn zij beter in staat om hun eigen positie te bepalen ten aanzien van de vastgoedtaken, eigendom, 
exploitatie en beheer. Voor nu en in de toekomst. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Door een helder toekomstperspectief te schetsen, wat mag men van de gemeente wel of niet 
verwachten, zijn zij beter in staat om hun eigen positie te bepalen ten aanzien van de vastgoedtaken, 
eigendom, exploitatie en beheer. Voor nu en in de toekomst. 
 
Argumentatie  
In de basisregistratie is de orde en omvang bepaald van het Maatschappelijk Vastgoed in Tubbergen. 
U wordt geadviseerd hier kennis van te nemen. Aan de hand van de basisregistratie kunnen de 
volgende conclusies en rollen worden bepaald: 

1. Er wordt geconstateerd dat er een overvloed is aan Maatschappelijk Vastgoed; 
2. Er moet de juiste balans worden gevonden in Maatschappelijk Vastgoed; 
3. De gemeente heeft niet gereserveerd voor vervanging van Maatschappelijk Vastgoed en zal 

dit ook niet gaan doen;  
4. De gemeente zal niet extra bijdragen in exploitaties van Maatschappelijk Vastgoed; 
5. Binnen het kader van Mijn Dorp 2030 willen wij in gesprek met de kernen over het 

Maatschappelijk Vastgoed. 
 
Aan de hand van concrete voorbeelden zal per sector uitleg worden gegeven aan bovenstaande. 
 
Sport 
De gemeente neemt geen financiële verantwoordelijkheid wanneer er op het gebied van vastgoed 
binnen de sector sport knelpunten voordoen, als het gaat over vervanging of exploitatie.  
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Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportaccommodaties. Ook in wensen van nieuwbouw/verbouw 
ziet de gemeente voor zichzelf geen extra financiële verantwoordelijkheid weggelegd. Alleen huidige 
afspraken worden vooralsnog gerespecteerd. De gemeente is slechts verplicht om te faciliteren in 
kader van bewegingsonderwijs. 
 

Voorbeeld: 
Gemeente Tubbergen blijft WOT (voetbal) subsidiëren voor wat betreft (groot) onderhoud en 
vervanging conform bestaande afspraken. Mocht in de toekomst blijken dat dit niet voldoende is, zal 
de gemeente geen extra middelen beschikbaar stellen. 
In de gemeente Tubbergen beheert Stichting Sport en Recreatie de sporthal en zwembad in 
Tubbergen. Gemeente stelt hiertoe een exploitatiesubsidie beschikbaar. Mocht in de toekomst blijken 
dat dit niet voldoende is, zal de gemeente geen extra middelen beschikbaar stellen. Gemeente heeft 
in deze alleen een wettelijke verplichtingen om bewegingsonderwijs te faciliteren voor de basisschool.  
Wanneer SSRT failliet gaat, dient de gemeente een oplossing te vinden voor het bewegingsonderwijs. 
Voor alle andere gebruikers betekent dit dat zij geen gebruik meer kunnen maken van deze 
voorziening. 
 

Onderwijs 
De gemeente is wettelijk verplicht om huisvesting aan het onderwijs aan te bieden. Voor de exploitatie 
en (groot) onderhoud is het schoolbestuur wettelijk verantwoordelijk.  
Voorbeeld: 
Door leegstand krijgt een schoolbestuur de exploitatie van een locatie niet rond. Gemeente zal hier in 
financiële zin niet aan bijdragen. Wel kan het schoolbestuur één of meerdere leegstaande lokalen 
aanbieden aan de gemeente, waarna de gemeente kan besluiten (gemeente is niet wettelijk verplicht 
de lokalen te accepteren) deze lokalen in gebruik te geven aan een andere school of te onttrekken 
aan de onderwijsbestemming. Wanneer een schoolbestuur besluit om een locatie in zijn geheel op te 
heffen, dan zal het gebouw automatisch aan de gemeente komen te vervallen als economisch 
eigenaar.  
 
Cultuur 
De gemeente levert geen extra financiële bijdrage aan nieuwe of aanvullende exploitatie vraagstukken 
van vastgoed in de sector Cultuur. Alleen de huidige afspraken worden gerespecteerd.  
Voorbeeld:  
Kulturhus Manderveen krijgt jaarlijks nog de exploitatiesubsidie. Mocht desondanks blijken dat dit in 
de toekomst niet genoeg zal zijn, zal de gemeente niet extra bijdragen. In het extreemste geval leidt 
dit tot faillissement en sluiting van het Kulturhus. Ook in geval van wens of noodzaak tot uitbreiding (of 
sloop) van het gebouw en men heeft hiervoor onvoldoende financiële middelen, zal de gemeente niet 
bijdragen. 
 
Welzijn 
De gemeente levert geen extra financiële bijdrage in de exploitatie van vastgoed van welzijn, behalve 
huidige afspraken zullen worden gerespecteerd. Gemeente stelt zich hierbij op het standpunt dat de 
activiteiten leidend moeten zijn en niet het vastgoed.  
Voorbeeld: 
Gemeente subsidieert activiteiten op het gebied van bibliotheekwerk, maar zal niet extra bijdragen in 
de exploitatie van het vastgoed. 
 
Kerken  
De gemeente heeft geen actieve houding in de discussie rondom het vrijkomen van kerkelijk 
vastgoed. De gemeente is wel bereid een faciliterende rol te vervullen. Dit kan door middel van 
planologische rol waarbij de gemeente medewerking verleent aan het wijzigen van de bestemming 
van een kerk. 
Voorbeeld: 
Kerkbestuur besluit om een kerk in Albergen aan de eredienst te onttrekken en wil graag 
multifunctioneel gebruik van het vastgoed bevorderen. De gemeente heeft hierin dan een 
planologische rol. 
 
Overig 
Bij overig vastgoed, welke hierin niet zijn genoemd, ziet de gemeente voor zichzelf geen extra 
(financiële) verantwoordelijkheid. 
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Algemeen: 
Gemeente is altijd bereid om mee te denken in oplossingen. Daar waar gemeente grondeigenaar is 
zal bereidheid groter zijn om mee te denken, dan daar waar de gemeente geen grondeigenaar is.   
Los van het vastgoed dienen wij als gemeente aandacht te hebben voor de inhoud van de functies. 
Het verdwijnen van vastgoed kan ertoe leiden dat functies hierdoor onder druk komen te staan. We 
kunnen ons voorstellen dat er stichtingen en verenigingen zijn die zich onvoldoende hebben kunnen 
voorbereiden op deze nieuwe rolneming. Waar het met name gaat om binnensportaccommodaties 
zien wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor bewegingsonderwijs mogelijk toch nog een beperkte rol 
voor ons weggelegd. In die zin dat we mogelijke knelpunten bespreken en gezamenlijk op zoek gaan 
naar een oplossing.  
 
Mijn Dorp 2030 
Maatschappelijk Vastgoed dient een plek te krijgen binnen Mijn Dorp 2030. Binnen dit proces is het 
goed om de discussie over het vastgoed te voeren, waarbij de rolbepaling van de gemeente leidend 
zal zijn. Maatschappelijk Vastgoed is binnen Mijn Dorp 2030 een zogenaamd ‘bloemblaadje’ en wordt 
als afzonderlijk thema meegenomen in de gesprekken met de verschillende kernen.  
 
Externe communicatie 
Binnen het proces Mijn Dorp 2030 zal Maatschappelijk Vastgoed onderdeel kunnen zijn. 
 

Financiële paragraaf 
De gemeente kan in voorkomende gevallen een garantstelling afgeven voor leningen met een lage 
rente (bijvoorbeeld Stichting Waarborgfonds Sport of soortgelijke fondsen). Hierbij wordt verwezen 
naar de nog te formuleren nota geldleningen en garantstellingen. Daarnaast is het huidig financieel 
kader vooralsnog leidend. De gemeente heeft voor vervanging van Maatschappelijk Vastgoed binnen 
de begroting niet gereserveerd en zal dit ook niet gaan doen. 
 
Uitvoering 
Binnen het proces Mijn Dorp 2030 zal Maatschappelijk Vastgoed onderdeel kunnen zijn. 
 
Evaluatie 
De rolbepaling zal geëvalueerd moeten worden. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In de gemeente Dinkelland zal ook een voorstel inzake de rolbepaling worden gedaan. 
 
Bijlagen 
I16.011489  ----  I16.011491 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

Vergadering presidium op 13 juni 2016 

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 28 juni 2016 

Advies aan de raad X advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 
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RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 13 juli 2016 
Nummer: 8B                                   
 
Onderwerp: Maatschappelijk Vastgoed 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juli 2016,  
nr. 8A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 28 juni 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 110 van de Gemeentewet. 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. Kennis nemen van de basisregistratie Maatschappelijk Vastgoed Tubbergen; 
2. Instemmen met de rolbepaling Maatschappelijk Vastgoed. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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