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Onderwerp
Voortgangsrapportage vervolg verbeterprogramma vastgoed

B & W-vergadering van 6 juni 2006

Bestuurlijke context
In het voorjaar van 2005 is een verbeterprogramma gestart bij de afdeling vastgoed. Het programma
richtte zich op

1. het wegwerken van achterstanden;
2. het aanbrengen van structurele verbeteringen in de werkorganisatie;
3. het verbeteren van de financiële situatie vastgoed;
4. het bestuurlijk bekrachtigen van de verbeteringen.

In de eindrapportage verbeterprogramma Vastgoed (SO/Mid/2005/63) is de balans opgemaakt van de
resultaten. De resultaten zijn goed; het vervolg richt zich op het afronden van de laatste activiteiten; op
het bestendigen en verankeren van de resultaten; op het goed inslijten van de cultuurkenmerken die bij
moeten dragen aan een transparante en controleerbare werkwijzen ten aanzien van vastgoed, met
heldere verantwoordelijkheidsverdeling en gericht op tijdige informatievoorziening en opschaling van
knelpunten.

In de behandeling van het rapport van de raadsenquête is afgesproken dat de raad over het vervolgtraject
apart wordt geïnformeerd.
Inmiddels is het verbeterprogramma omgezet in het vervolgprogramma avanti. In de achterliggende
notitie wordt verslag gedaan van de resultaten die in deze eerste maanden van 2006 zijn bereikt. De
resultaten volgen op de toegezegde uitvoering van activiteiten uit de eindrapportage. Aan de orde
komen:
- Beleid: de nota stimulerend en ondersteunden grondbeleid is in mei 2006 door de raad vastgesteld

en is een integrerend kader voor het overige beleid op het gebied van vastgoed.
- Werkorganisatie en cultuur: achterstanden zijn ingelopen en evaluaties van de nieuwe

werkprocessen zijn uitgevoerd. Op basis hiervan zijn procedures aangescherpt en zijn checklisten
als instrument voor de uitvoering opgesteld.

- Financiële resultaat de verkoop van verspreid bezit verloopt voorspoedig en zorgt voor een
verhoging van de financiële reserves. Tevens zorgt de optimalisering grondexploitaties voor een
risicovoorziening en een versterking van de reserves.

- het verbeteringsproces: het vervolgtraject avanti zorgt voor een consolidatie van de behaalde
resultaten en een cultuur die ervoor zorgt dat problematiek, zoals begin 2005 zich openbaarde, zich
niet zal herhalen.

Commissieparagraaf: De raad heeft verzocht om de voortgangsrapportage niet als onderdeel van de
berap op te nemen, maar de raad in een separate nota op de hoogte te houden van de vorderingen.



Onderwerp: Voortgangsrapportage vervolg verbeterprogramma Vastgoed

Inleiding

De afdeling Vastgoed zit sterk in de lift. Dat geldt zowel voor de bedrijfsvoering als voor de financiële
positie. In deze rapportage worden de vorderingen op beide terreinen aan u gerapporteerd.
Zoals door het College toegezegd, wordt deze voortgangsrapportage separaat aan uw raad voorgelegd.

De Gemeenteraad is in mei 2005 akkoord gegaan met het voorstel van het College om een concreet
verbeterplan (Avanti) in te voeren bij de afdeling Vastgoed. Op dit verbeterprogramma is–in opdracht
van het college - een second opinion uitgevoerd door het bureau Berenschot. Dit bureau beoordeelde
het verbeterplan passend op de gestelde problematiek en doelstelling. De inmiddels behaalde resultaten
bevestigen deze beoordeling in de praktijk.
Gedurende het jaar 2005 heeft het college de raad periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang bij
de realisatie van dit programma. Het college heeft eind 2005 de eindrapportage (SO/MID/2005/63)
uitgebracht1. Deze rapportage bouwt hierop voort en beschrijft de voortgang van het verbetertraject in
het eerste kwartaal 2006.
Aan de orde komen:
- Beleid;
- Werkorganisatie en cultuur;
- Financiële resultaat;
- Het verbeteringsproces.
Met het doorlopen van het verbeteringstraject in 2005 is de basis gelegd voor een continu proces van
verbetering. Voor de operationele aansturing is het totaal aan nog uit te voeren acties samengevat in
het ‘vervolgprogramma Avanti’. 

Beleid

Het verbeterprogramma is aanleiding geweest voor een stevige herziening van positie en werkwijze van
de afdeling Vastgoed. De tijdens de aanpak van het verbeteringsprogramma gemaakte keuzes zijn
samengevat in een nieuw grondbeleid. Dit stimulerend en ondersteunend grondbeleid (SO/SG/2006/17)
is mede gebaseerd op eerder door de Raad vastgesteld beleid, dat onderling met elkaar in samenhang is
gebracht.

De kern van het grondbeleid komt erop neer dat de aankoop van grond, het bouw- en woonrijp maken
en de verkoop van grond uitsluitend gebeurt ter ondersteuning van ander gemeentelijk beleid. Gevolg
hiervan is onder andere dat vastgoed dat niet nodig is voor de publiekrechtelijke taak van de gemeente
wordt afgestoten. De reserves worden weer op peil gebracht en dragen bij aan een minder somber
meerjarig financieel beeld voor de gemeente in haar geheel. Tevens wordt er voor gekozen hooguit
beperkt (en dan nog na zorgvuldige afweging) voor risico van de gemeente in vastgoedontwikkelingen
betrokken te zijn.

Onlangs heeft de wethouder grondzaken de start van de bouw van een Huisartsenpraktijk onder één dak
(HOED) feestelijk gemarkeerd. Dit is in principe de laatste gemeentelijke vastgoedontwikkeling is, die
vanuit de portefeuille vastgoed als opdrachtgever ter hand wordt genomen. Voortaan zal alleen nog in
opdracht van derden of voortkomend uit een project- of beleidsportefeuille vastgoedontwikkeling
worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan vormt de opdracht voor de ontwikkeling van een meldpunt
voor de regionale brandweer en ambulancedienst, het MICK, alsmede een pand voor de GGD.

1 Het stuk is geagendeerd voor de gecombineerde raadscommissie SO/CMC op 12 januari 2006. De
raadscommissie heeft echter besloten behandeling uit te stellen tot het rapport van de enquêtecommissie
beschikbaar was.



Daarnaast is de gemeente in gesprek met een Atelier Beheerstichting in oprichting, met als oogmerk (het
beheer van) de ateliers over te dragen om daarmee een positief klimaat te scheppen voor de kunstenaars
in de stad. Een mooi voorbeeld van een kritische opstelling van de gemeente ten aanzien van haar rol
(wel stimuleren en in beperkte mate faciliteren van creatieve bedrijvigheid, maar het initiatief en
ondernemerschap buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid zoeken), maar ook een voorbeeld van
afstoten van niet strategisch bezit.

De nota Grondbeleid is op 18 mei jl. vastgesteld door de Gemeenteraad. De vervolgstap is het herzien
en aanpassen van de beheersverordening.

Nog openstaande beleidskeuzes betreffen de vaststelling van de benodigde omvang van de reserve-
positie en het grondprijsbeleid. Beide beleidskeuzes zijn inmiddels volop in ambtelijke voorbereiding en
komen naar verwachting voor het zomerreces beschikbaar.

Werkorganisatie

De bedrijfsvoering op het gebied van vastgoed dient te voldoen aan:
- gestructureerde en goed georganiseerde bedrijfsvoering, waarin basisprocessen genormeerd zijn;
- informatievoorziening afgestemd op de informatievraag en gebaseerd op gestandaardiseerde

overzichten en processen;
- control(e) op deze processen door onder meer ingebouwde interne controles, functiescheiding in

processen, onafhankelijke toetsing van de (financiële) handelingen in de processen en toezicht op
een juiste uitvoering van de werkzaamheden.

In de eindrapportage vastgoed meldden wij dat 85% van de doelstellingen van dit programma gehaald
was. In dit eerste kwartaal is verder gewerkt aan de realisatie van de resterende 15% en het verder
aanscherpen en verankeren van de nieuwe werkwijzen en procedures.

Basisprocessen
De basisprocessen (factuurverwerking, factuurverzending, tijdschrijven e.d.) zijn op orde en blijven
voldoen aan de normen (doorlooptijden e.d.), die daaraan gesteld zijn.
De achterstanden in doorbelasting (van de bewonerslasten, zoals energie e.d.) zijn ingelopen.
Zoals aangekondigd in de eindrapportage, zijn tijdens het eerste kwartaal van 2006 alle administratief
organisatorische procedures binnen de afdeling Vastgoed geëvalueerd. Deze evaluaties zijn uitgevoerd
om de nieuwe werkwijzen te optimaliseren en verder te verankeren in de processen. Met het oog op het
laatste wordt tevens voor een groot aantal procedures checklists ontwikkeld, die bij uitvoering van de
werkzaamheden worden ingezet.

Opstellen MPG
De jaarlijkse afsluiting van de grondexploitaties vindt zijn weerslag in het MPG 2005. Met de
herstructurering van de grondexploitaties in het financieel systeem One World was de cijfermatige
onderbouwing van het MPG snel te realiseren. De rol van de planeconomen en projectleiders ten
aanzien van de tekstuele toelichting op de levende complexen is benoemd en omschreven. De nieuwe
rolverdeling zal de komende tijd verder moeten inslijten.

Vastgoedbeheersysteem
Het vastgoedbeheersysteem is in 2005 op orde gebracht. De achterstanden in de huurfacturering zijn
volledig ingelopen en in 2006 zijn alle maandelijkse huurfacturen, inclusief de grondhuren, conform
contract voorafgaand aan de maand uitgegaan. Opgelopen betalingsachterstanden bij de huurders
worden inmiddels ingelopen. Door een alertere inning van de huur is het aantal dubieuze debiteuren
sterk gedaald. Met deze resultaten zijn de toegezegde activiteiten voor 2006 uit de eindrapportage
verbeterprogramma vastgoed uitgevoerd.

MJOP



Veel energie is gestoken in het actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) van het in
beheer zijnde vastgoed. Hierbij heeft ook een actualisering plaatsgehad van de voor het onderhoud
benodigde budgetten. In het 2e kwartaal wordt deze meerjarenplanning geautomatiseerd vastgelegd en
benut als basis voor de begroting van 2007. Met de inventarisatie is ook het achterstallig onderhoud in
beeld gebracht. De extra benodigde€ 5 miljoen voor de objecten, die uiteindelijk in bezit blijven 
(strategische bezit), is opgenomen in het totaal overzicht van de onderhoudsachterstanden. Dit overzicht
wordt in de kadernota gepresenteerd.

Cultuur

In het verbeterprogramma is veel aandacht besteed aan de gewenste cultuur binnen de afdeling. Als
kernwaarden zijn benoemd: transparante en controleerbare werkwijzen met heldere
verantwoordelijkheidsverdeling en gericht op tijdige informatievoorziening en opschaling van
knelpunten. Deze kernwaarden vormen het richtsnoer voor de cultuurverandering, die ook in het huidige
vervolgtraject de volle aandacht krijgt. De positieve personele aspecten (grote inzet en loyaliteit)
worden daarbij maximaal benut. De sturing op de cultuur krijgt onder meer aandacht via:
Coaching van leidinggevenden
Het voorbeeldgedrag van leidinggevenden
Terugkoppeling van waargenomen gedrag en sanctionering van dat gedrag
Doorgaande evaluatie van de werkwijzen en daarbij van belangzijnde gedragselementen
Het voldoen aan de kernwaarden is voorts nadrukkelijk onderwerp geweest in de wervingsprocedures
voor de nieuwe leidinggevenden (afdelingshoofd Vastgoed en hoofd Vastgoedontwikkeling). Het
afdelingshoofd Vastgoed is inmiddels geselecteerd; de selectieprocedure voor het bureauhoofd
Vastgoedontwikkeling bevindt zich in een afrondende fase.

Financiële reserves

Grondexploitaties
Gedurende de tweede helft van 2005 zijn alle grondexploitaties van de afdeling Vastgoed kritisch
doorlopen met het oog op mogelijkheden voor verhoging van de opbrengsten en verlaging van de kosten
(nota Kostenreductie en opbrengstoptimalisering bij fysieke ontwikkelingsprojecten
CIE/2005/1059). Duidelijk is geworden dat het merendeel van de projecten reeds optimaal ingericht
zijn; desondanks konden nog een aantal verbeteringen aangebracht worden, die kunnen leiden tot een
hoger (positief) financieel resultaat.

De reserve grondexploitaties is per jaareinde 2005 met een bedrag van vier miljoen euro gevoed uit de
diverse grondexploitaties. Dit maakte het mogelijk om een aantal voorzieningen te dekken ter waarde
van in totaal drie miljoen, die in het kader van ingeschatte risico’s dienen te worden aangehouden. Dit 
resteert in een reserve van ruim 1 miljoen euro ultimo 2005, ten opzichte van 300.000 euro ultimo 2004.

Verkoop verspreid bezit
Medio 2005 is de gemeente aangevangen met de verkoop van haar verspreid bezit in onroerend goed. In
2005 is er voldoende verkocht om aan de afdracht van twee miljoen euro aan de algemene reserve te
kunnen voldoen (taakstelling). Reeds nu, midden tweede kwartaal 2006, is voor een brutobedrag van
circa 3 miljoen euro aan vastgoed verkocht (overeenstemming bereikt, deels overdrachtsdatum
vastgesteld en deels reeds notarieel overgedragen), en wordt een totale verkoop voor een bedrag van
ruim vier miljoen (bruto opbrengst) verwacht in 2006. Dit alles levert een forse bijdrage aan de
benodigde reserves voor de vastgestelde afdracht van jaarlijks 2 miljoen en de op de reserve rustende
verplichtingen, zoals de onrendabele toppen, achterstallig onderhoud en de laatste tranche van de
overdracht woonwagens.

Inzake de erfpacht is de administratieve achterstand weggewerkt gedurende 2005. Dit heeft geleid tot
een aantal forse canonherzieningen, die bij de erfpachters zwaar gevallen zijn. De gemeente is in
overleg getreden met de erfpachters, teneinde te komen tot een oplossing. Ten aanzien van het



Doelenpleincomplex hebben onderhandelingen inmiddels tot een oplossing geleid. Voor de erfpachters
met onvoldoende inkomen of vermogen om de herziene erfpacht op te brengen staat beroep op een
hardheidsclausule open.

Verbeterprogramma

Het nu onderhanden programma legt de focus op afronding van een aantal programmaonderdelen die in
2005 niet helemaal gereed gekomen zijn. Tevens wordt de aandacht gevestigd op de evaluatie van een
aantal instrumenten en procedures die in 2005 zijn ingevoerd, dit mede ter consolidatie van de bereikte
resultaten.
Het geheel van de verbeteringen heeft mede als oogmerk ook de informatievoorziening en (bestuurlijke)
aansturing van de afdeling te versterken. De verbeterde informatiewaarde van het MPG is daarvan een
belangrijk onderdeel. Maar ook voor de andere werkgebieden binnen de afdeling streven wij naar
transparantie en ‘in-control’. Voor dit doel is een afdelingsdashboard (met de belangrijkste proces- en
productiegegevens) in ontwikkeling. Hierbij wordt een voorzet gegeven voor een instrument dat
gemeentebreed inzetbaar is.
Daarmee wordt meteen een tweede karakteristiek gegeven van het nu onderhanden verbeterprogramma,
en dat is de gemeentebrede verankering. Waren de verbeteringen in 2005 vooral afdelingsintern gericht,
nu is de aandacht meer gericht op de relaties met andere onderdelen binnen de gemeente.


