
 

10 april 2012  

Nieuwe regels, andere vastgoed  

Nieuwe regels rond (passend) onderwijs, werk, inkomen, zorg en begeleiding vraagt om aanpassing 

van het maatschappelijk vastgoed en om meer aandacht voor spreiding, schaal en prijs. Dit kan 

worden opgemaakt uit de reader over de gevolgen van de decentralisaties voor het maatschappelijk 

vastgoed. lees verder  

Multifunctionele centra einde nabij?  

Woonservicegebieden hebben de toekomst, blijkt uit onderzoek van de Stuurgroep Experimentele 

Volkshuisvesting (SEV). Grote multifunctionele centra verliezen terrein in verband met 

exploitatieproblemen en lage bezoekcijfers. De SEV raadt aan terughoudend te zijn met de bouw van 

nieuwe centra. lees verder  

Sportcentrum voor 1 euro  

De gemeente Breda verkoopt een sportcentrum voor 1 euro aan een stichting voor studentensport. 

Deze stichting gaat flink verbouwen en wordt verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Het 

is de bedoeling dat het sportcentrum uitgroeit tot een ontmoetingscentrum. De grond blijft eigendom 

van de gemeente. lees verder  

Nieuwe cijfers omvang maatschappelijk vastgoed  

Recent heeft ook het Kadaster de omvang van maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht (zowel 

landelijk als voor een aantal gemeenten). De cijfers van het Kadaster wijken op onderdelen af van die 

van Bouwstenen. Rede voor  bijstelling en nader onderzoek. lees verder  

En verder...  

 had de groep onderwijs en opvang op 29 maart j.l. een geslaagde aftrap (lees hier het verslag over huur en 

medegebruik)  

 is de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch partner geworden van Bouwstenen  

 maakt de onderwijsraad het stichten van een nieuwe school gemakkelijker  

 is in 2011 en 2012 het aantal vestigingen voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gestegen en het 

aantal vestigingen met gastouderschap gedaald  

 wil Minister van Bijsterveld de kwaliteit van schoolgebouwen verbeteren en roept zij gemeenten op meer 

middelen voor onderwijshuisvesting in te zetten en wordt de mogelijkheid verkend om de verantwoordelijkheid 

van het buitenonderhoud over te hevelen van gemeenten naar scholen  

 kan iedereen zelf nagaan hoeveel geld voor onderwijshuisvesting zijn/haar gemeente van het rijk krijgt via het 

gemeentefonds (vrij te besteden)  

 heeft de projectgroep andere tijden een filmpje over kindcentra uitgebracht  

 heeft de verschraling van voorzieningen in krimpregio's gevolgen voor de sociale cohesie  

 wil de Alevistische vereniging in Amersfoort een wijkhuis kopen van de gemeente  

 heeft de gemeenteraad van Velsen zich gebogen over de (verkapte) subsidie op maatschappelijk vastgoed  

 zijn op het dak van de Amsterdamse Stopera 350 zonnepanelen geïnstalleerd  

 zijn zorginstellingen verdeeld over het uitbesteden van vastgoed.  

In de agenda  

Diverse informatie, leer en uitwisselingsbijeenkomsten. 

 19 april over besturing en organisatie van MFA's  

 20 april over de exploitatie van kindcentra en andere multifunctionele gebouwen  

 27 april over conditiegestuurde onderhoudsplanning  

 11 mei over horeca-concepten (met inleiding door de BEM)  

 22 juni symposium MFA-lab over meer met minder.  
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En nog veel meer andere bijeenkomsten op de website van Bouwstenen, waaronder gratis masterclasses.  
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Almere, Amsterdam, Arnhem, Asset, bbn, BMC, 

BOA, Brabant Wonen, Breda, Deventer, Domijn, Enschede, Futura, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hilversum, Houten, Kerkrade, Laagland, Leiden, Maasdelta, 

Maastricht, Ministerie BZK, Nijmegen, Oss, OZ+, Penta Rho, Portaal, RO groep, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Rotterdam, Stadslander, SBO, Verlaat-Uden, 

Uden, Utrecht, Wagenbouw, Weller, Westland, Woon Friesland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere.  
 

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