
17 december 2013  

Terugblik Najaarsbijeenkomst  

 

Na de korte impressie staat nu ook het uitgebreide verslag van de 

Najaarsbijeenkomst op de website van Bouwstenen. Net als de impressies 

van de parallelsessies. Het was een geslaagde dag. Het plenaire deel 

kreeg een dikke acht. De leegstandscijfers veel publiciteit. Aan de agenda 

voor 2014 wordt gewerkt. Lees meer...  
 

Stappenplan overheveling buitenonderhoud  

 

Een Bouwstenen-werkgroep van gemeenten en scholen heeft een 

stappenplan opgesteld voor de overheveling van de verantwoordelijkheid 

voor het buitenonderhoud van scholen per 1 januari 2015. Doel: goede 

onderwijshuisvesting en gedegen voorbereiding op de overheveling. Het 

stappenplan is 5 december 2013 breder besproken met het werkveld en 

heel goed ontvangen. Lees meer...  
 

Miljoenenkorting op onderwijshuisvesting  

 

Gemeenten én scholen vrezen voor de kwaliteit van de huisvesting in het 

basisonderwijs als gevolg van de structurele uitname van € 256 miljoen 

uit het gemeentefonds. De eerste signalen daarvan zijn al zichtbaar, 

onder andere in Deventer. Gemeenten willen een gesprek met de Tweede 

Kamer en staatsecrettaris Dekker. De PO-raad pleit voor een nieuw 

Scheveningenberaad  Lees meer...  
 

En verder...  

 Heeft Woonzorg Nederland zich als partner bij het Bouwstenen-platform aangesloten, 

welkom! 

 Worden in Den Haag lege scholen en ander maatschappelijk vastgoed aangeboden als 

kluswoningen voor studenten. 

 Wordt in Tilburg een voormalige ijzergieterij omgebouwd tot woningen. 

 Zijn er in Utrecht de laatste jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in 

onderwijshuisvesting. 

 Zijn zeker ‘enkele miljoenen’ nodig voor frisse lucht op Arnhemse scholen. 

 Publiceert TransitieBureau Wmo een handreiking in de vorm van bekostigingsmodellen 
voor zorg en welzijn. 

In de agenda  

Kerst, Nieuwjaar en een beperkt aantal andere bijeenkomsten in december 2013. 

 

Wij wensen iedereen alvast hele fijne dagen toe en een goed begin van het nieuwe jaar. Tot in 

2014. 

 

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op Twitter! 

   
 

 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 

http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8132491/refNibriEdID/158/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Terugblik%20Najaarsbijeenkomst
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8069981/refNibriEdID/158/
http://www.bouwstenen.nl/?q=Stappenplan%20overheveling%20buitenonderhoud
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/8140040/refNibriEdID/158/
http://www.bouwstenen.nl/?q=miljoenenkorting%20op%20onderwijshuisvesting
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/1817350/refNibriEdID/158/
http://www.woonzorg.nl/
http://www.cobouw.nl/nieuws-kort/woningen/2013/12/06/den-haag-wil-studenten-in-klushuizen
http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/voormalige-ijzergieterij-wordt-woongebouw-1.4127479
http://www.duic.nl/politiek/57280/honderden-miljoenen-euros-naar-onderwijshuisvesting-in-utrecht/?goback=.gde_1871414_member_5816134209307181060#%21
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/miljoenen-nodig-voor-frisse-lucht-in-arnhemse-scholen-1.4127404
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/12/Vier-bekostigingsmodellen-voor-zorg-en-welzijn-1427778W/?cmpid=NLC%7Cgemeente.nu%7C2013-12-11%7C%5bERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.%5d
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/article/displayredirect/id/7070277/refNibriEdID/158/
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=lijst/cursussen
https://twitter.com/BouwstenenvS
http://wijkplaats.nieuwsmap.nl/news/nibriviewer.php?edid=158


Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Den Haag, Denion, Deventer, 
Dordrecht, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, Leiden, 
Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, 
RO groep, Rotterdam, SRO, Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, 
VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg Nederland, 
Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar 
portal@bouwstenen.nl 
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