
26 september 2013  

Alles IKC in Harlingen  

 

Integrale Kindcentra (IKC’s) zijn de manier om versnipperde 

kindvoorzieningen integraal aan te bieden. En wie het nog breder wil kan 

via het kind ook een verbinding leggen met de gezinssituatie, 

armoebeleid, WMO-begeleiding en andere zaken. Wild idee? Niet in 

Harlingen. Daar is het vanaf 1 september 2013 een feit. Wethouder 

Glasbeek vertelt hierover. Lees meer.  
 

Oplopende leegstand  

 

Het wordt steeds duidelijker dat de overcapaciteit in het maatschappelijk 

vastgoed zich niet beperkt tot buurthuizen en scholen. De decentralisaties 

doen er nog een schepje bovenop. Het vermogen van Jeugdzorg en WSW-

bedrijven zit vast in stenen. Faillissement en leegstand ligt op de loer. 

Lees meer.  
 

Hilversum wil van vastgoed af  

 

De gemeente Hilversum wil vastgoedbeleid ontwikkelen waarbij zo veel 

mogelijk door anderen wordt gedaan. Leidend voor het gemeentelijk 

beleid is het maatschappelijk effect. Met minder vastgoed heb je een 

kleinere organisatie nodig en ga je sneller kijken naar samenwerking, 

aldus Leget, programmamanager gemeente Hilversum. Lees meer.  
 

En verder...  

 Is er € 3,4 miljoen beschikbaar voor de herbestemming van monumenten of 

cultuurhistorische gebouwen (subsidie aanvragen voor 30 november 2013). 

 Wordt het gemeentehuis in Cranendonck gerenoveerd van energielabel G naar A. 

 Mogen ziekenhuizen hun boekwaarde niet versneld afschrijven. 

 Dreigt een miljardenstrop op vastgoed in de zorg. 

 Legt de VNG uit hoe het zit met de overheveling buitenonderhoud en uitname 

gemeentefonds onderwijshuisvesting. 

 Bieden de kabinetsplannen zicht op meer scholenbouw.  

 Heeft de Rekenkamer West-Brabant onderzoek gedaan naar onderwijshuisvesting in 

een aantal gemeenten, met voor gemeenten interessante conclusies. 

 Vinden veel professionals dat multifunctionaliteit loont en/of meerwaarde heeft. 

 Was zorgcoöperatie Hoogeloon (wijkonderneming) op televisie. 

 Blijkt uit een benchmark buurthuizen in Zaanstad: bezettingsgraad 20%, geen verschil 
tussen gesubsidieerde en zelfstandige buurthuizen.  

In de agenda  

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten. 

Onderstaand een selectie:  

 1 oktober; Sturen op vastgoedonderhoud  

 2 oktober; Multifunctionaliteit loont wel  
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 3 oktober; Wij de school  

 4 oktober; Verandering rond onderwijsvastgoed (vastgoedprofs)  

 10 oktober; De veranderende markt rond MFA's (MFA managers) 

 15 oktober; Rekenen aan zorgvastgoed  

 17 oktober; Positionering kinderopvang in kindgebouwen (Netwerk Kinderopvang) 

 22 oktober; Inspiratietour op de fiets door Amsterdam. 

Tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen kunt u in gesprek met:  

 Peter Glasbeek, wethouder Harlingen, over de Integrale Kindcentra in zijn gemeente. 

 John van Dijk over zijn ervaring als directeur van een vastgoedcoöperatie. 

Meldt u voor de vroegboekkorting aan vóór 1 oktober 2013. 

  

Volg ons ook op Twitter!  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, Amersfoort, 
Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda, Denion, Deventer, Eigen Haard, 
Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, 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, Wijkplaats, 
Woonwaard, Ymere. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl 
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