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Gemeenten hebben flink geïnvesteerd  

In 2012 hebben 18 grote gemeenten € 363 miljoen geïnvesteerd in 

vastgoed; 7,5 % van de waarde van hun bezit. Dit blijkt uit de meest 

recente IPD Benchmark. Deze benchmark geeft ook een beeld van de 

leegstand, de kosten en de opbrengsten van het vastgoed in deze 

gemeenten. De inkomsten uit kinderopvang zijn gedaald.  

Financiering zorg van onderop  

Ellen Olde Bijvank is dagelijks druk met de nieuwe regels rond wonen en 

zorg en de gevolgen hiervan voor zorgbehoevenden, zorgorganisaties, 

corporaties en gemeenten. Ze geeft hiervan een klein doorkijkje. Ook start 

ze op 25 september 2013 met een werkgroep speciaal voor gemeenten, 

corporaties en zorgpartijen: van praten naar doen!  

Meer focus op functie en eigen rol  

De gemeente Molenwaard heeft een bijzondere en inspirerende aanpak van 

haar eigen dienstverlening. Paul van Tongeren van deze gemeente pleit 

ervoor om bij de planning van voorzieningen meer en beter naar de 

bedoeling van de voorziening te kijken. Zie hier zijn input voor de update 

van het Spoorboekje maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.   

En verder...  

 Hebben Denion en de gemeente Leusden zich aangesloten als partner van Bouwstenen 

(welkom). 

 Zet de gemeente Lochem historische panden te koop. 

 Blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur dat mensen vinden dat de gemeente 

moet optreden tegen leegstand, maar deze taak niet aankan. 

 Is in Almere een coöperatie opgericht voor een Buurtschuur. 

 Heeft VOS/ABB samen met Hevo op een rijtje gezet hoeveel geld schoolbesturen tekort 

komen op de exploitatie (van teveel) vastgoed. 

 Heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een website vol informatie. 

 Worden in Almere scholen zomerklaar gemaakt. 

 Kunnen basisscholen gratis een CO2-meter aanvragen bij de GGD.  

 Zijn scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over krimp. 

 Leest u hier de terugblik van een conferentie maatschappelijk vastgoed op 17 april jl. 

 

 

 

 

 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=IPD%20benchmark%202012
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=financiering%20van%20onderop%20zorgvastgoed
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Voorzieningenplanning%20Molenwaard
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=node/587
http://www.denion.nl/
http://www.leusden.nl/
http://www.vastgoedmarkt.nl/nieuws/2013/06/17/Lochem-verkoopt-historische-panden
http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/gemeente-onmachtig-leegstand-op-te-lossen.9052188.lynkx
http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=3253
http://www.vosabb.nl/besturen-komen-steeds-meer-tekort-op-exploitatie/
http://www.vosabb.nl/besturen-komen-steeds-meer-tekort-op-exploitatie/
http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/103387/almere-school-vraagt-buren-op-te-letten-in-de-zomer
http://www.nieuws.nl/algemeen/20130627/CO2-meter-voor-elke-basisschool?goback=.gde_2516508_member_253699264
http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/scholen-en-gemeente-in-gesprek-over-krimp-1.3767035?goback=.gde_1871414_member_233627676
http://www.conferentiemaatschappelijkvastgoed.nl/upload/files/terugblik_conferentie.pdf


In de agenda  

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten. Het lijkt 
een rustige zomer te worden. Na de zomer gaan we verder, onder andere op: 

 6 september; Wijkcentrum als WMO-onderneming 

 17 september; Vastgoedstrategie en projectfinanciering 

 25 september; Start nieuwe werkgroep over zorgarrangementen 

 3 oktober; Workshop integratie peuterspeelzaakwerk en regierol Kindcentra 
 15 oktober; Training: Rekenen aan zorgvastgoed 

De najaarsbijeenkomst van Bouwstenen is op 5 december 2013 van 10 tot 15 uur. Noteer 

deze datum vast in uw agenda. Programma volgt.    
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Acres, 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, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, 
Utrecht, VenhoevenCS, Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats, 
Woonwaardrd, Ymere.  
 

Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl  
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