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Geachte leden van de raad, 

De Rekenkamer heeft het genoegen u hierbij het rapport aan te bieden, betreffende het 
onderzoek dat de Rekenkamer West-Twente heeft verricht naar onroerende zaken in 
Hellendoorn. 
 
Het rapport is voor bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college van Burgemeester en  
Wethouders. Deze reactie is in de rapportage opgenomen. 
 
Indien gewenst ben ik graag bereid om het onderzoeksrapport nader toe te lichten. 
Een afschrift van deze brief en de rekenkamerbrief wordt gestuurd naar het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn. 
 
Met vriendelijke groet, 

Jasper Loots 

Directeur Rekenkamer West-Twente 
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Bestuurlijke Nota 
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1 Onderzoeksverantwoording 
 

Dit hoofdstuk maakt de aanleiding, vraagstelling en gebruikte onderzoeksmethoden voor dit onderzoek 

inzichtelijk. 

1.1 / Aanleiding 

De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het beheer van onroerende 

zaken in de gemeente Hellendoorn. Aanleiding voor dit onderzoek is dat zowel de ambtelijke organisatie als 

de raad de suggestie heeft gedaan om deze onroerende zaken te onderzoeken. Concreet hebben zij daarbij 

aangegeven meer inzicht te wensen in de mate waarin de gemeente doelmatig en doeltreffend vormgeeft 

aan het beleid en het beheer ten aanzien van onroerende zaken. 

Dit onderzoek richt zich primair op het beleid en het beheer van gebouwen en gronden. Concreet gaat het 

om gebouwen en gronden die voor langere tijd eigendom zijn van de gemeente, zoals buurthuizen, 

wijkcentra, basisscholen en sportaccommodaties. Ook gaat het om gebouwen en gronden waar de 

gemeente tijdelijk over beschikt, bijvoorbeeld in afwachting van een vast te stellen bestemmingsplan.  

1.2 / Analysekader 

In dit onderzoek maakt de Rekenkamer onderscheid in het beleid  ten aanzien van onroerende zaken en het 

beheer van onroerende zaken. Het formuleren van beleid over onroerende zaken is een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor het college en voor de raad. Dit beleid is vervolgens bepalend voor de wijze 

waarop het dagelijks beheer van onroerende zaken plaatsvindt. In dit onderzoek wordt het begrip ‘beheer’ 

breed gedefinieerd, namelijk als ‘de aankoop, het onderhoud, de verhuur en de verkoop van onroerende 

zaken’. Het college is verantwoordelijk voor dit beheer van onroerende zaken en wordt daarin ondersteund 

door de ambtelijke organisatie. 

 

Definitie van onroerende zaken 

De Rekenkamer hanteert in dit onderzoek de volgende definitie van onroerende zaken: 

De grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het 

niet-verplaatsbare karakter van deze zaken. De term 'goed' of 'zaak' verwijst naar het materiële karakter. 

Vastgoed betreft dus niet-verplaatsbare materiële zaken.
1
 

De focus van het onderzoek ligt op de gebouwen en gronden van de gemeente. Het beleid en beheer ten 

aanzien van snippergroen, gemalen, wegen en het wagenpark vallen grotendeels buiten de scope van het 

onderzoek.
2
 Het beleid en het beheer ten aanzien van onderwijshuisvesting komt in dit onderzoek zijdelings 

aan bod, aangezien de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beheer en onderhoud. 

 

Beheer van onroerende zaken door de ambtelijke organisatie 

De ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van onroerende zaken is vaak verspreid ondergebracht 

bij diverse afdelingen/teams in de ambtelijke organisatie. In veel gevallen gebruikt iedere afdeling/team een 

eigen administratief systeem om overzicht te houden op het deel van het beheer waarvoor zij 

verantwoordelijk is (aankopen, verkopen, verhuren, onderhouden of  verzekeren van onroerende zaken). 

Voor een goed beheer van onroerende zaken is het essentieel dat er administratieve en organisatorische 

afstemming plaatsvindt. Met administratieve afstemming wordt bedoeld dat de ambtelijke organisatie borgt 

                                                        

1
 In bijlage 2 is een begrippenlijst opgenomen met omschrijvingen van de begrippen die de Rekenkamer in dit rapport hanteert. 

2
 Bij snippergroen gaat het om kleine stukjes openbaar groen (grond) waarvan een gedeelte door burgers al dan niet 

geformaliseerd in gebruik is genomen. 
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dat administratieve systemen volledig zijn en (waar nodig) met elkaar overeenkomen. Met organisatorische 

afstemming wordt bedoeld dat afdelingen/teams die een taak hebben in het beheer van onroerende zaken, 

overleg met elkaar voeren om hun werkwijzen op elkaar af te stemmen. In dit onderzoek gaat aandacht uit 

naar de kwaliteit van beide vormen van afstemming (administratief en organisatorisch). 

 

Beleid ten aanzien van onroerende zaken door het college en de raad 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid in het beleid over onroerende zaken komt in de eerste plaats tot uiting 

doordat college en raad doelen formuleren die zij willen bereiken met de onroerende zaken die de gemeente 

in haar bezit heeft (beleidsvorming). Deze doelen kunnen college en raad bijvoorbeeld vastleggen in een 

nota vastgoed, een nota grondbeleid of een nota accommodatiebeleid. In de tweede plaats komt deze 

bestuurlijke verantwoordelijkheid tot uiting in het feit dat college dient te monitoren of het beleid correct wordt 

uitgevoerd, waarop de raad dient te controleren of de doelen uit deze nota’s zijn gerealiseerd (evaluatie). 

De rolverdeling tussen college en raad in deze beleidsvorming, -monitoring en controle verschilt per 

gemeente en is afhankelijk van de afspraken die zij hier over hebben gemaakt. In dit onderzoek maken wij 

inzichtelijk welke doelen de gemeente Hellendoorn ten aanzien van onroerende zaken heeft opgesteld en 

welke rollen college en raad hebben waar het gaat om het monitoren en controleren of doelen zijn behaald. 

1.3 / Doelstelling en vraagstelling 

De Rekenkamer West Twente beoogt met dit rapport inzicht te bieden in de wijze waarop het beheer en het 

beleid ten aanzien van onroerende zaken in de gemeente Hellendoorn is ingericht, waarbij zij een oordeel 

geeft over doelmatigheid en doeltreffendheid. 

Onder doelmatigheid verstaat de Rekenkamer de mate waarin de gemeente er in slaagt om het beheer van 

onroerende zaken met inzet van zo weinig mogelijk tijd en middelen vorm te geven. Hiervoor is met name de 

genoemde interne organisatorische en administratieve afstemming van belang. Onder doeltreffendheid 

verstaat de Rekenkamer in hoeverre college en/of raad zelf zicht hebben op de vraag of beoogde doelen ten 

aanzien van onroerende zaken zijn behaald. 

 

Centrale vraagstelling 

Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer antwoord op de volgende centrale vraag: 

In hoeverre slaagt de gemeente Hellendoorn erin om op doelmatige en doeltreffende wijze vorm te geven 

aan het beleid en het beheer van haar onroerende zaken (gebouwen en gronden)? 

Deze centrale vraagstelling is uitgewerkt in acht deelvragen. Het gaat om de volgende deelvragen: 

 

Administratie en organisatie 

1 In hoeverre heeft de gemeente haar administratie van deze zaken op eenduidige wijze ingericht? 

 

Aard en omvang 

2 Wat is de aard en omvang van de onroerende zaken van de gemeente? 
 

Verhuur en onderhoud 

3 Welke juridische en financiële afspraken zijn met gebruikers van onroerende zaken gemaakt? 

4 Op welke wijze heeft de gemeente het onderhoud van onroerende zaken in de praktijk georganiseerd? 

 

Beleid en uitgangspunten 

5 Welk beleid hebben raad en college opgesteld over onroerende zaken? 

6 In hoeverre bevat dit beleid meetbare, specifieke en tijdgebonden doelen / beoogde resultaten? 
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Rol van raad en college 

7 Welke rol hebben het college en de raad  in het formuleren van de kaders van onroerende zaken? 

8 Hoe vindt verantwoording naar de raad plaats over het beleid ten aanzien van onroerende zaken? 

1.4 / Onderzoeksuitvoering 

De Rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met ambtenaren die een rol 

spelen in het beheer van onroerende zaken (zie voor een overzicht van de geïnterviewden bijlage 5  van 

deze rapportage). Daarnaast heeft de Rekenkamer diverse documenten geanalyseerd. Het gaat hier met 

name om interne overzichten van onroerende zaken, schriftelijk vastgestelde uitgangspunten voor de wijze 

waarop deze zaken door de gemeente beheerd dienen te worden en beleidsmatige doelen die ingaan op de 

vraag wat de gemeente met haar onroerende zaken wil bereiken. 

De resultaten van het onderzoek heeft de Rekenkamer uitgezet binnen de ambtelijke organisatie, met het 

verzoek te reageren op de feitelijke juistheid van de in het rapport gepresenteerde bevindingen. Tot slot 

heeft de Rekenkamer het college in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke reactie te geven op de 

conclusies en aanbevelingen uit de rapportage. 

1.5 / Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit een bestuurlijke nota en een nota van bevindingen. De bestuurlijke nota bevat 

de onderzoeksverantwoording en de centrale boodschap (conclusies en aanbevelingen).  

De nota van bevindingen bestaat uit vijf hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken maken inzichtelijk hoe 

het beheer van onroerende zaken in de ambtelijke organisatie georganiseerd is. Meer specifiek gaat 

hoofdstuk 1 van de Nota van Bevindingen in op de administratieve en organisatorische afstemming ten 

aanzien van het beheer van onroerende zaken. In hoofdstuk 2 maakt de Rekenkamer de aard en omvang 

van de onroerende zaken inzichtelijk. Over hoeveel en welk soort onroerende zaken beschikt de gemeente? 

In hoofdstuk 3 brengt de Rekenkamer in kaart hoe de verhuur en het onderhoud van gemeentelijke 

onroerende zaken is georganiseerd. 

De laatste twee hoofdstukken uit de Nota van Bevindingen gaan in op het door college en raad vastgestelde 

beleid ten aanzien van onroerende zaken en de wijze waarop het college de uitvoering van dit beleid 

monitort en de raad controleert. Meer specifiek gaat hoofdstuk 4 in op het geformuleerde beleid en gaat 

hoofdstuk 5 in op de rollen van het college en de raad en de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd.  
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2 Centrale boodschap 
 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen beschreven die uit dit onderzoek naar voren zijn 

gekomen, op basis van de gepresenteerde feiten uit de Nota van Bevindingen. 

2.1 / Centrale conclusie 

Met dit onderzoek heeft de Rekenkamer West Twente antwoord willen geven op de volgende vraag: 

In hoeverre slaagt de gemeente Hellendoorn erin om op doelmatige en doeltreffende wijze vorm te geven 

aan het beleid en het beheer van haar onroerende zaken (gebouwen en gronden)? 

De Rekenkamer concludeert in de eerste plaats dat de gemeente op doelmatige wijze vorm geeft aan het 

beheer van onroerende zaken. Dit blijkt uit het feit dat de ambtelijke organisatie een administratief systeem 

hanteert (softwarepakket Planon) dat inzicht geeft in alle onroerende zaken waar de gemeente over 

beschikt. Vanuit deze administratie geeft de ambtelijke organisatie systematisch vorm aan het onderhoud 

van gebouwen en het contractbeheer met gebruikers van deze gebouwen. Kanttekening hierbij is dat 

verantwoordelijke teams naast Planon gescheiden administraties bijhouden. Omdat deze teams zorgvuldig 

met elkaar overleggen over mutaties, komen er in de praktijk geen wezenlijke verschillen voor tussen deze 

administraties. Toch is het hanteren van meerdere administraties vanuit het oogpunt van doelmatigheid 

onwenselijk: het vraagt meer afstemming tussen de teams en meer handelingen om mutaties te verwerken. 

Daarnaast is het risico op fouten groter dan wanneer er met één centrale administratie wordt gewerkt.  

De Rekenkamer concludeert in de tweede plaats dat de gemeente er niet in slaagt om op doeltreffende 

wijze vorm te geven aan haar beleidsvorming en -uitvoering ten aanzien van onroerende zaken. Dit blijkt uit 

het feit dat college en raad geen actueel beleid en geen eenduidige doelen hebben geformuleerd die 

antwoord geven op de vraag wat zij met gemeentelijke onroerende zaken willen bereiken. Zo is de huidige 

Nota Grondbeleid gedateerd en beschikt de gemeente niet over accommodatiebeleid. Hierdoor zijn college 

noch raad in staat om te bepalen of de gemeente doeltreffend met haar onroerende zaken omgaat.  

2.2 / Deelconclusies 

De Rekenkamer heeft de bovenstaande centrale conclusie uitgewerkt in vijf deelconclusies. 

 

Deelconclusie 1: Administratie is op orde, maar kan efficiënter worden ingericht 

Binnen de gemeente werken verschillende gemeentelijke teams met gescheiden overzichten en 

administraties van onroerende zaken. Veranderingen in één administratie leiden niet automatisch tot 

aanpassing in andere overzichten. Wijzigingen in de administratie moeten door de verantwoordelijke van het 

betreffende team worden doorgegeven aan leden van andere gemeentelijke teams. Dit is aanzienlijk minder 

efficiënt dan het werken met één en dezelfde administratie. Het vraagt immers om het uitvoeren van 

verschillende handelingen en meer alertheid van de betrokken medewerkers, zodat de administraties goed 

op elkaar zijn afgestemd.  

 

Deelconclusie 2: Organisatorische samenwerking tussen teams verloopt goed 

De samenwerking tussen de verschillende teams waar het gaat om het doorvoeren van wijzigingen in de 

administraties wordt door de teams zelf als goed ervaren. Hierdoor komen wezenlijke verschillen tussen de 

overzichten van de verschillende teams in de praktijk niet voor. Wel is er binnen de teams soms 

onduidelijkheid over wie voor welke taak verantwoordelijk is. Zo is de scheidslijn tussen het takenpakket van 

het team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en het team Informatie en Faciliteiten (I&F,voorheen F&V) niet altijd 

helder voor de betrokken ambtenaren die werkzaam zijn in deze teams. 
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Deelconclusie 3: Contractbeheer en onderhoud op orde, wens tot verdere uniformering contracten 

De gemeente heeft een goed overzicht van de verhuur en het onderhoud van onroerende zaken. In het 

softwaresysteem Planon is een overzicht te vinden van de onroerende zaken waar de gemeente een 

verantwoordelijkheid heeft waar het gaat om verhuur en onderhoud. Daarbij is inzichtelijk welke 

overeenkomsten zij heeft gesloten met derden. Het betreffen zowel gebruikers- als verhuurovereenkomsten. 

In 2006 is de gemeente overgegaan op het gebruik van huurovereenkomsten (conform het ROZ-model). De 

gemeente heeft de beleidslijn ingezet om de nog bestaande gebruikersovereenkomsten zoveel mogelijk om 

te zetten in  huurovereenkomsten. Het is de ambitie van het team I&F om deze uniformering in de komende 

jaren af te ronden. Voor het onderhoud van de onroerende zaken maakt de gemeente gebruik van 

Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s). Deze planningen zijn tevens in Planon opgenomen. Door het 

gebruik van het softwaresysteem heeft de gemeente adequaat overzicht op welk onderhoud wanneer dient 

plaats te vinden.  

 

Deelconclusie 4: Geen (overkoepelend) actueel beleid en doelen ten aanzien van onroerende zaken 

De gemeente Hellendoorn kent geen (overkoepelend) actueel beleid waarin zij specifieke, meetbare en 

tijdgebonden doelen met betrekking tot onroerende zaken heeft geformuleerd. Zo kent de gemeente geen 

actueel grondbeleid, ondanks recente voornemens om dit beleid wel op te stellen. Hierdoor blijft op 

bestuurlijk niveau onduidelijk welke keuzes de gemeente heeft gemaakt. Voert de gemeente een passief of 

actief beleid? Welke risico’s wenst de gemeente in haar grondexploitaties te accepteren? 

Ook kent de gemeente geen (overkoepelend) accommodatiebeleid.  Hierdoor blijft onduidelijk hoe de 

gemeente tegen haar accommodaties aankijkt. Ziet de gemeente onroerende zaken / accommodaties als 

instrumenten om inhoudelijke doelen (maatschappelijke effecten) te behalen? Zo ja, welke doelen zijn dat 

dan? Of ziet de gemeente de instandhouding van deze accommodaties als doel op zich? In dat geval kan de 

gemeente ook kaders over het beheer en onderhoud expliciet maken. Wil de gemeente bijvoorbeeld het 

gewenste onderhoudsniveau overlaten aan specialisten, of wil zij hier zelf uitgangspunten voor formuleren? 

 

Deelconclusie 5: Geen afspraken tussen college en raad over onderlinge rolverdeling 

College en raad hebben geen afspraken gemaakt over de vraag op welke wijze de raad betrokken dient te 

zijn bij de kaderstelling (opstellen grondbeleid en accommodatiebeleid) en de controle (vaststellen of doelen 

zijn gerealiseerd) ten aanzien van onroerende zaken. In de praktijk is de rol van de raad beperkt. Zo heeft hij 

geen rol gehad bij het formuleren van het beleidskader voor het grondbeleid.  

2.3 / Aanbevelingen 

Op basis van de in paragraaf 2.2 geformuleerde deelconclusies, komt de Rekenkamer met drie 

aanbevelingen. De eerste aanbeveling is gericht op het college. De tweede en derde aanbeveling zijn 

gericht op college en raad.  

1 Integreer de gescheiden administraties voor het beheer van onroerende zaken in één centrale 

administratie. Gebruik hiervoor Planon als uitgangspunt. Het werken met één administratie vergt minder 

afstemming tussen de verschillende teams en vermindert het risico op fouten. Momenteel biedt Planon 

reeds de mogelijkheid om mutaties door meerdere teams door te laten voeren, zonder dat hiervan 

gebruik wordt gemaakt. 

2 Formuleer overkoepelend beleid voor onroerende zaken. Dit kan bijvoorbeeld door de Nota Grondbeleid 

te herzien en een Nota Accommodatiebeleid of een Nota Vastgoed op te stellen. Maak in deze nota’s 

duidelijk welke doelen (maatschappelijke effecten) de gemeente met de aankoop, het beheer, het 

onderhoud en de verkoop van gronden en gebouwen wil bereiken. Formuleer daarbij tevens specifieke, 

meetbare en tijdgebonden doelen. Maak tot slot expliciet hoe en op welke momenten geëvalueerd wordt 

in hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd. 

3 Maak afspraken over de rolverdeling tussen raad en college in de kaderstelling en controle op het beleid 

en beheer van onroerende zaken. Is het stellen van kaders voor onroerende zaken (grondbeleid en 
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vastgoedbeleid) met name een taak van het college of wil de raad hierin ook een rol hebben? Hoe vindt 

verantwoording plaats over de mate waarin inhoudelijke doelstellingen zijn bereikt? 
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3 Reactie college van B&W 
 

De Rekenkamer West Twente heeft het college in de gelegenheid gesteld een bestuurlijke reactie te geven 

op de conclusies en aanbevelingen. Op 29 augustus 2012 heeft de Rekenkamer daarop de onderstaande 

reactie ontvangen. 
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4 Nawoord Rekenkamer 
 

 

De Rekenkamer West Twente merkt naar aanleiding van de reactie van het college het volgende op.  

De Rekenkamer spreekt haar ongenoegen uit over het feit dat het college de bestuurlijke reactie gebruikt om 

een aantal relevante beleidsdocumenten op het gebied van accommodatiebeleid onder onze aandacht te 

brengen. In meerdere gesprekken met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie is gevraagd om alle 

relevante documentatie op het gebied van accommodatiebeleid aan te reiken. Daarbij is vanuit de ambtelijke 

organisatie expliciet aangegeven dat de gemeente (met uitzondering van de Nota Sportbeleid) geen 

accommodatiebeleid kent. Daarnaast heeft de ambtelijke organisatie de gelegenheid gehad om 

gespreksverslagen te accorderen en vervolgens om te reageren op de feitelijke juistheid van  het rapport. 

Die gelegenheden zijn niet aangegrepen om de Rekenkamer te voorzien van de benodigde informatie en 

documenten. De Rekenkamer benadrukt dat het voor komende onderzoeken van groot belang is dat zij alle 

beschikbare informatie tijdig aangeleverd krijgt. Deze werkwijze draagt niet bij aan het op doelmatige wijze 

uitvoeren van de Rekenkameronderzoeken en doet geen recht aan het op een juiste wijze kunnen oordelen 

over geleverde prestaties door organisatie, college en raad.  

In de tweede plaats benadrukt de Rekenkamer dat zij de raad met conclusie 2 en 3 wil uitnodigen om scherp 

te krijgen hoe de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van onroerende zaken wenst in 

te vervullen. In kaderstellende zin adviseert de Rekenkamer om in actuele beleidskaders vast te leggen 

welke maatschappelijke effecten de raad wil bereiken met onroerende zaken. Daarvoor is het in ieder geval 

van belang om de Nota Grondbeleid te actualiseren. Daarnaast is het van belang dat de raad vaststelt of hij 

het uitgangspunt van het college deelt dat een overkoepelend accommodatiebeleid niet wenselijk is. In 

controlerende zin betekent dit dat de raad zichzelf in de gelegenheid stelt om periodiek na te gaan of de 

beoogde maatschappelijke effecten zijn bereikt. De Rekenkamer is het met het college eens dat de 

planning-en-control-cyclus daarvoor het meest geschikt is. Het is echter aan de raad om vast te stellen 

welke informatie over onroerende zaken hij in de planning-en-control-documentatie (begroting, 

bestuursrapportage, jaarrekening) minimaal naar voren wil zien komen. De Rekenkamer adviseert de raad 

om het college opdracht te geven alle doelstellingen uit het accommodatiebeleid en de Nota Grondbeleid 

expliciet op te nemen in de planning-en-control-documentatie, waarbij wordt weergegeven in hoeverre de 

gemeente in de uitvoering van deze doelstellingen op koers ligt. 
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1 Administratie en organisatie  
 

In dit hoofdstuk behandelt de Rekenkamer de administratie en organisatie ten aanzien van onroerende 

zaken in de gemeente. Met dit hoofdstuk geeft zij antwoord op de vraag of de gemeente haar administratie 

van onroerende zaken op eenduidige wijze inricht (deelvraag 1). 

1.1 / Betrokkenheid van diverse teams bij het beheer van onroerende zaken 

Binnen de ambtelijke organisatie zijn verschillende teams betrokken bij de administratie en het beheer van 

onroerende zaken. Zij maken onderdeel uit van clusters. Het gaat hierbij om de volgende teams: 

/ Het team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), onderdeel Grondzaken als onderdeel van het cluster 

grondgebied. In dit team is momenteel 3.0 fte. aan personeel werkzaam. Het team houdt zich onder 

andere bezig met strategisch/tijdelijk verworven vastgoed (waaronder de aan- en verkoop van gebouwen 

en gronden). 

/ Het team Facilitair en Vastgoed (F&V), als onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering.
 3
 Dit team draagt de 

verantwoordelijkheid voor het verhuur en het onderhoud van de onroerende zaken. Voor deze 

werkzaamheden is momenteel 6.0 fte. beschikbaar. 

/ Het team Burgerzaken en belastingen, als onderdeel van het cluster Samenleving. Dit team draagt onder 

meer verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de onroerende zaken van de gemeente. Voor deze 

werkzaamheden is 0.3 fte. beschikbaar. 

/ Diverse beleidsinhoudelijke teams. Deze teams hebben vanuit hun verantwoordelijkheid voor een 

bepaald beleidsterrein te maken met een aantal accommodaties die ingezet worden om inhoudelijke 

doelen te realiseren. Het gaat hier concreet om de teams Maatschappelijke Ontwikkeling (scholen, 

dorpshuizen, multifunctionele accommodaties) en Sport (sportaccommodaties). Het team 

Maatschappelijke Ontwikkeling heeft louter een taak in het beheer van de accommodaties van zijn 

beleidsterrein. Voor het team Sport ligt dit breder. Dit team heeft  ook een taak waar het gaat omde 

stichting en instandhouding van sportaccommodaties. 

1.2 / Wijze van administratie 

De hier boven beschreven teams gebruiken verschillende administraties voor het beheer van onroerende 

zaken. Concreet gaat het om de volgende administraties: 

1 De registratie aan- en verkoop team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Het team RO houdt in 

grondexploitaties en projectadministraties bij welke aankopen het doet. Het betreft zowel gronden als 

gebouwen. Daarnaast houdt dit team jaarlijks een lijst bij van opstallen (bouwwerken) die de gemeente 

verkocht heeft en / of in de toekomst mogelijkerwijs kan verkopen of verhuren. In september 2011 is 

deze lijst up to date gemaakt en opgestuurd naar het college voor besluitvorming. Hier gaat de 

Rekenkamer in hoofdstuk 3 nader op in. 

2 Een inventarisatielijst met onder andere wegen en gronden. Op deze lijst staan alle objecten/ gronden/ 

wegen etc. waarvan de gemeente Hellendoorn eigenaar is. In het overzicht is te zien om hoeveel 

vierkante meter gronden en wegen het gaat. Hierin staan ongeveer 1575 wegen en gronden 

geregistreerd.
4  

De lijst is opgesteld door het team Financiën en control. De lijst is gegenereerd vanuit het 

                                                        

3
 Ten tijde van dit onderzoek is dit team samengegaan met het team Informatie en Faciliteiten (I&F). 

4
 Zoals in de onderzoeksverantwoording is beschreven, vallen de wegen buiten de scope van het onderzoek. 
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geografisch informatiesysteem (GIS). Deze lijst is door F&C nagelopen, van elk eigendom is een printje 

gemaakt vanuit GIS (luchtfoto) en vervolgens is een onderverdeling gemaakt in categorieën. Deze zijn 

vervolgens overgedragen aan de verschillende teams. De inventarisatie is in gedeelten (per categorie) 

overgedragen aan de verschillende teams. Het is aan de verschillende teams om hier verder mee te 

gaan. Het team Groen en Afval is hier al mee aan de slag gegaan. De andere teams (RO en Sport) 

hebben dit nog niet gedaan. .  

3 Het beheersysteem Planon. Dit beheersysteem is in gebruik bij het team F&V. Planon is een 

softwarepakket waarin alle gebouwen en opstallen staan die de gemeente beheert en onderhoudt (het 

gros van de objecten betreft gebouwen, een klein aandeel betreft verlichting). Per gebouw is in Planon 

de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) toegevoegd. Daarnaast worden klachten over dit beheer en 

onderhoud (vanuit gebruikers
5
) in Planon weergegeven en doorgezet. Kleinere klachten gaan daarbij 

naar de bodes / beheerders ter plaatse, de verrichting van groter onderhoud gaat naar aannemers. Tot 

slot wordt de Planon software gebruikt voor het contractenbeheer en voor reserveringen. In hoofdstuk 4 

wordt nader ingegaan op het gebruik van het programma Planon. 

4 Het overzicht verzekerde waarde van gebouwen en objecten. Dit overzicht wordt bijgehouden door het 

team Burgerzaken en belastingen. Het overzicht is gerangschikt op functie van het gebouw. Het gaat hier 

om schoolgebouwen, sportaccommodaties en ‘overige gebouwen’ (bijvoorbeeld het gemeentehuis en de 

dorpshuizen en wijkgebouwen). In de administratie staat een omschrijving van de verzekerde waarde 

van de gebouwen zelf en van de inventaris. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de jaarlijkse 

premie die de gemeente per onroerende zaak verschuldigd is. 

1.3 / Administratieve afstemming tussen de verschillende teams 

In deze paragraaf gaat de Rekenkamer in op de administratieve afstemming tussen de teams F&V en RO 

enerzijds en de teams F&V en Burgerzaken en belastingen anderzijds. Uit deze paragraaf wordt duidelijk dat 

de administratie van F&V geldt als schakel tussen de administraties van RO en Burgerzaken en belastingen.  

 

Afstemming administratie F&V en RO 

Uit paragraaf 1.2 blijkt dat de teams RO en F&V ieder een eigen administratie bijhouden. Het team RO legt 

de aankopen vast in grondexploitaties en projectadministraties. Team F&V gebruikt Planon voor haar taken 

op het gebied van verhuur en onderhoud. Het team RO maakt geen gebruik van Planon en voert geen 

mutaties door in dit systeem, ondanks dat de software van Planon het gebruik door meerdere teams wel 

mogelijk maakt. 

De door het team RO gebruikte ‘overzicht te verkopen vastgoed’ is in september 2011 voor het laatst up-to-

date gemaakt. De Rekenkamer is nagegaan of de gebouwen in deze lijst met de categorieën ‘te zijner tijd 

verkopen’ of ‘niet verkopen’ die op deze lijst staan, ook in Planon zijn opgenomen.
6
 Dit blijkt, op één 

uitzondering na, inderdaad het geval te zijn. Het is voor de Rekenkamer niet mogelijk gebleken om na te 

gaan in hoeverre er sprake is van overlap tussen het ‘Overzicht wegen en gronden’ van het team RO en het 

overzicht van het team F&V in Planon. 

 

 

 

 

                                                        
5
 De interne klant kan zelf de klacht digitaal melden via intranet. Bij de interne klant is Planon ook wel bekend onder de naam 

Y.O.O.S.T. (Your Own Online Service Tool). 
6
 Het gaat hier dus om de gebouwen die voor een bepaalde periode beheerd moeten worden. 
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Afstemming administratie F&V en Burgerzaken en belastingen 

Uit paragraaf 1.2 blijkt dat ook het team Burgerzaken en belastingen een andere administratie bijhoudt dan 

het door F&V gebruikte Planon. Om te beoordelen of de afstemming tussen deze beide administraties in de 

praktijk goed verloopt, is de Rekenkamer ook in dit geval nagegaan of deze beide administraties met elkaar 

overeenkomen. 

De Rekenkamer heeft in de eerste plaats bekeken of gebouwen en objecten die in Planon geregistreerd 

staan, ook terugkomen in het overzicht van verzekerde gebouwen van Burgerzaken en belastingen. Dit 

waarborgt namelijk dat alle onroerende zaken die de gemeente in het bezit heeft en verzekerd dienen te 

zijn, ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Uit een door de Rekenkamer uitgevoerde vergelijking blijkt dat 

verschillende gebouwen en objecten die in Planon geregistreerd staan, niet in het overzicht van het team 

Burgerzaken en belastingen voorkomen. De reden hiervoor is in de eerste plaats dat het gaat om zaken die 

in de ogen van de gemeente geen verzekering behoeven. Het gaat hier bijvoorbeeld om de veldverlichting 

van sportvelden, de monumenten, fonteinen en gemetselde muurtjes aan de Hofmansweide. In de tweede 

plaats is de reden dat een aantal van deze gebouwen en objecten verzekerd zijn in combinatie met andere 

gebouwen en objecten. 

De Rekenkamer heeft in de tweede plaats gekeken of alle gebouwen die in de administratie van 

Burgerzaken en belastingen staan, ook zijn opgenomen in Planon. Wanneer dit niet het geval is, kan dit er 

op duiden dat zaken onnodig verzekerd zijn (omdat ze niet meer in het bezit zijn van de gemeente). Het 

blijkt dat in het overzicht van het team Burgerzaken en belastingen verschillende gebouwen en objecten 

voorkomen die niet in Planon geregistreerd staan. In totaal gaat het om 50 objecten, waarvan 21 scholen 

(zie bijlage 4). Verklaring is dat het gaat om gebouwen die niet door de gemeente zelf worden verhuurd of 

onderhouden (zoals scholen) en daarom niet in Planon zijn opgenomen. 

1.4 / Organisatorische afstemming tussen de verschillende teams 

In deze paragraaf geeft de Rekenkamer inzicht in de wijze waarop de bij het onderwerp betrokken teams 

overleg met elkaar voeren (buiten de administratieve systemen) om de aankoop, verkoop, verhuur en het 

onderhoud van gebouwen op elkaar aan te laten sluiten. 

 

Organisatorische afstemming tussen de betrokken teams 

De teams RO, F&V en Burgerzaken en belastingen hebben overleg met elkaar als het gaat om de aankoop, 

verkoop en/of de sloop van panden. De beleidsinhoudelijke teams (zoals beschreven in paragraaf 1.1) 

hebben voornamelijk overleg met het team F&V als het gaat om het beheer van structurele panden. Op de 

volgende bladzijde  brengt de Rekenkamer de organisatorische afstemming over onroerende zaken 

schematisch in kaart. Dit schema wordt   onder de hieronder volgende kopjes nader toegelicht.  
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Organisatorische afstemming team RO & team FV 

Op het moment dat er een wijziging optreedt in de administratie van RO (er wordt een onroerende zaak 

aangekocht dan wel verkocht), dan geven medewerkers van RO deze aan- en verkopen (buiten de 

administratieve systemen om) door aan het team F&V. Dit team dient deze aankoop vervolgens in Planon 

door te voeren. Vervolgens gaan beide teams met elkaar in overleg over de vraag of (en voor hoe lang) het 

aangekochte gebouw verhuurd dient te worden. F&V gaat vervolgens over tot de daadwerkelijke verhuur en 

tot het organiseren van het gewenste onderhoud voor het desbetreffende gebouw. Op dit moment gaat deze 

afstemming tussen het team F&V en het team RO op ad hoc basis.  

In de praktijk blijkt dat de scheidslijn tussen het takenpakket van het team RO en het team F&V niet voor alle 

betrokkenen helder is. Zo loopt de aankoop en verkoop (het exploiteren) van panden en gronden (de taak 

van de medewerkers op het gebied van grondzaken) over in het takenpakket van F&V. Een voorbeeld 

hiervan is de verantwoordelijkheid voor de verhuur van panden. Door geïnterviewden wordt de vraag gesteld 

of dit verhuur logischerwijs bij RO of bij F&V zou moeten liggen. Doordat de aan- en verkoop bij RO ligt en 

het verhuur juist bij F&V, vraagt dit om intensieve onderlinge afstemming. Inmiddels is hiertoe een globale 

taakverdeling op schrift gesteld. Beide teams geven aan dat de samenwerking daardoor in het algemeen 

beter verloopt dan in het verleden het geval was. 

 

Organisatorische afstemming team F&V en team Burgerzaken en belastingen 

Om zeker te stellen dat onroerende zaken van de gemeente adequaat worden verzekerd, dient een wijziging 

in de administratie van RO en Planon eveneens te worden doorgegeven aan het team Burgerzaken en 

belastingen.  

Wanneer een gebouw wordt aangekocht en verzekerd dient te worden, moet dit worden doorgegeven door 

het team F&V, het team RO of het team MO aan het team Burgerzaken en belastingen. Welk team deze 

 

Team RO 

(aan- en verkoop) 

 

Team F&V 

(Onderhoud en verhuur) 

 

Externen 

(huurders, kopers) 

Burgerzaken 

en 

belastingen 

 

 

Sport 

 

MO 
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wijziging doorgeeft, is afhankelijk van de vraag onder welke verantwoordelijkheid het desbetreffende 

gebouw valt. Het doorgeven van de wijzigingen gebeurt buiten de administratieve systemen (Planon) om. 

Deze afstemming wordt als goed ervaren. Slechts een enkele keer komt het voor dat vergeten wordt dat een 

onroerende zaak verzekerd moet worden. Ook wordt dit soms laat in het proces doorgegeven.  

Vervolgens moet het team Burgerzaken en belastingen door F&V op de hoogte worden gehouden van 

onroerende gebouwen die gesloopt of verkocht worden. Zo kan worden voorkomen dat premie wordt 

betaald voor verzekeringen van gebouwen die niet meer bestaan of niet meer in eigendom zijn. Volgens 

beide teams loopt deze afstemming naar tevredenheid.  

 

Afstemming team F&V en teams Sport en MO 

Overleg tussen het team F&V en de teams Sport en MO vindt met name plaats als het gaat om de herijking 

van MJOP’s voor de gebouwen waar deze beide teams inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast 

vindt er jaarlijks overleg plaats om na te gaan of er knelpunten in het beheer en onderhoud met betrekking 

tot deze gebouwen bestaan.  

Voor het team Sport geldt dat voor het beheer en onderhoud van sportaccommodaties een bestuurlijke 

commissie conform art. 81 van de gemeentewet is vastgesteld (de zogenaamde BLOS). Dit staat voor 

Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en Sport). Deze commissie neemt de taken op het 

gebied van sport (inclusief het beheer en onderhoud van accommodaties) van het college over (met 

uitzondering van gymlokalen). Deze commissie is ruim veertig jaar geleden opgericht. Het team Sport heeft 

zelf de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de zes sportparken van de gemeente (in de 

open lucht). Het onderhoud van de binnensportaccommodaties ligt bij het team F&V, dat in de uitvoering van 

deze taken nauw overleg voert met het team Sport. 

Voor het team MO geldt dat er niet altijd duidelijkheid bestaat over de vraag welk team nu verantwoordelijk 

is voor het onderhoud van schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties. Daarnaast geeft het team 

MO aan behoefte te hebben aan een totaaloverzicht en aan één centrale administratie van alle gebouwen 

die de gemeente in eigendom heeft. Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, is dit overzicht in principe 

aanwezig in de vorm van de inventarisatielijst vanuit GIS. 
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1.5 / Beoordeling  

Tabel 1.1 geeft een beoordeling van de administratie en organisatie van het beheer van onroerende zaken, 

aan de hand van de vooraf opgestelde normen.  

Tabel 1.1: Beoordeling administratie en organisatie onroerende zaken 

 Normen: Beoordeling: 

1 

 

 

 

De administratieve systemen waarin de 

gemeente de onroerende zaken 

registreert, zijn goed op elkaar 

afgestemd.    

 

 

Beperkt voldaan. In de praktijk houden de drie centrale 

teams voor het beheer van onroerende zaken (RO, F&V, 

Burgerzaken en belastingen) verschillende administraties bij.  

Er is dus geen sprake van een centrale administratie waarin 

deze teams mutaties kunnen doorvoeren.
7
 Ook is er geen 

sprake van een automatische koppeling tussen de 

verschillende administraties (wijziging in de ene administratie 

leidt niet automatisch tot wijziging in andere administraties). 

2 Er is een goede organisatorische 

afstemming tussen de verschillende 

teams omtrent de aankoop, het beheer 

en het onderhoud van onroerende 

zaken. 

Grotendeels voldaan. De organisatorische afstemming 

tussen de verschillende teams wordt in de praktijk als goed 

ervaren. Er is echter geen sprake van structureel overleg 

tussen RO, F&V en Burgerzaken en belastingen.  

 

                                                        

7
 Planon zou deze rol eventueel kunnen vervullen, maar hier is in de praktijk nog geen sprake van. 
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2 Aard en omvang 
 

In dit hoofdstuk maakt de Rekenkamer de aard en omvang van de onroerende zaken van de gemeente 

Hellendoorn inzichtelijk, waarbij uit wordt gegaan van de registratie zoals deze in Planon is weergegeven. 

Meer specifiek geeft dit hoofdstuk inzicht in de onroerende zaken waar de gemeente over beschikt en de 

functies die zij vertegenwoordigen (welk soort zaak). Hiermee geeft de Rekenkamer antwoord op de 

deelvraag 2 ‘Wat is de aard en omvang van de onroerende zaken van de gemeente?’ 

2.1 / Aard en omvang onroerende zaken 

In bijlage 3 van dit rapport is een overzicht opgenomen van het aantal onroerende zaken waarvan de 

gemeente Hellendoorn eigenaar is, uitgaande van de registratie in Planon. De objecten in het overzicht zijn 

in Planon gekoppeld aan een code. Daarnaast is in het systeem het adres en de postcode opgenomen en is 

een korte omschrijving van het type gebouw gegeven. 

Uit het overzicht in bijlage 3 blijkt dat niet van alle onroerende zaken een adres is geregistreerd. Van een 

aantal zaken is dit weliswaar te herleiden uit de omschrijving (bijvoorbeeld ‘Woonhuis Schaapskooiweg 28’), 

maar van een aantal andere gebouwen ontbreekt het adres (bijvoorbeeld ‘Wachtruimte Begraafplaats 

Nijverdal). Verder is niet van alle onroerende zaken in Planon een functieomschrijving gegeven. Een 

voorbeeld is ‘Grotestraat 254C’. Hierbij is niet duidelijk of het een woning of een object met een andere 

functie betreft. 

Tabel 2.1 geeft inzicht in het aantal (en de soorten) gebouwen waar de gemeente Hellendoorn over 

beschikt, op basis van het overzicht uit bijlage 3. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente op het moment van 

aanlevering van het overzicht (maart 2012) in Planon 74 onroerende zaken heeft staan. 

De gemeente heeft een aantal gronden en gebouwen in haar bezit die niet in Planon zijn geregistreerd. Het 

gaat hier om gronden en gebouwen waarvoor het team F&V geen verantwoordelijkheid heeft in verhuur en 

onderhoud. Concreet betreft dit de zes sportparken die het team Sport beheert en 21 (basis)scholen 

waarvan de gemeente economisch eigenaar is. Daarmee komt het totaal aan onroerende zaken waar de 

gemeente over beschikt op 101. 

 

 

 

Tabel 2.1: Overzicht aantal onroerende gebouwen volgens Planon (incl. functie) 

Functie Aantal 

Woningen 11 

Sporthallen/gymlokalen 8 

Gemeentewerven 7 

(Parkeer)garages/boxen 3 

Gemalen/fonteinen 7 

Wachtruimtes begraafplaatsen 2 

Overig, (bijv. het Huis voor Cultuur en Bestuur, veldverlichting, monumenten, ‘Molen de Hoop’) 36 

Totaal 74 
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Administratie gronden en wegen 

Uit de in paragraaf 1.2 genoemde inventarisatielijst zoals gegenereerd door  het team Financiën en control, 

blijkt dat de gemeente over ongeveer 350 gronden beschikt, die weer zijn onderverdeeld in specifieke 

subcategorieën (zoals grasland, akkerbouwland, bos). Uit dit zelfde overzicht wordt duidelijk dat de 

gemeente over ongeveer 1050 wegen (inclusief omliggend groen) beschikt. Tot slot beschikt de gemeente 

volgens deze administratie over ongeveer 50 bebouwde terreinen en 75 gronden die te maken hebben met 

sport (nu of in de toekomst).  

2.2 / Verzekerde waarde onroerende zaken 

De verzekerde waarde van onroerende zaken wordt bijgehouden in een overzicht van het team Burgerzaken 

en belastingen. Al deze onroerende zaken registreert het in een lijst waarin de functie, het adres en het 

bouwmateriaal zijn opgenomen. Van deze zaken houdt het team zowel de verzekerde waarde van de 

inventaris als de verzekerde waarde van de zaak zelf bij. Daarnaast heeft zij in de lijst de jaarlijkse 

verzekeringspremie opgenomen.
8
   

Voor de gebouwen heeft de gemeente opstalverzekeringen (ook wel brand of stormverzekering) afgesloten. 

De gemeente is verzekerd op basis van de Nederlandse beurspolis. Er is sprake van een all-inclusive 

verzekering waar alle gebouwen onder vallen. Dat is vrij uitzonderlijk, omdat het gemiddeld hoge risicoprofiel 

voor scholen meestal een aparte en dus duurdere verzekering met zich meebrengt. Voor de gemeente 

Hellendoorn is het echter mogelijk gebleken om ook de verzekering van deze scholen onder de all-inclusive 

verzekering te laten vallen. 

2.3 / Beoordeling  

Tabel 2.2 geeft een beoordeling van de administratie aan de hand van de vooraf opgestelde norm. Uit deze 

tabel blijkt dat aan de opgestelde norm grotendeels is voldaan. 

Tabel 2.2: Beoordeling norm aard en omvang onroerende zaken 

 Norm: Beoordeling: 

3 De gemeente heeft inzicht in de aard en omvang van 

onroerende zaken. Meer specifiek heeft zij een 

overzicht van het aantal gebouwen en gronden 

waar zij over beschikt, de functies die zij vervullen 

en de waarde die zij vertegenwoordigen. 

 

Grotendeels voldaan. De gemeente heeft  

verschillende overzichten van de onroerende 

zaken waar zij eigenaar van is. Zij heeft daarbij 

in kaart gebracht welke waarde zij 

vertegenwoordigen en tegen welk bedrag de 

gebouwen verzekerd zijn. Daarnaast is ook de 

functie weergegeven dan wel te herleiden.  

Ineen aantal gevallen is niet weergegeven welke 

functies de desbetreffende zaken hebben. 

 
 

                                                        

8
 Hierbij gaat het om het materiaal van de eigendommen (steen, hout etc). Dit is van belang om de verzekerde waarde te 

bepalen. 
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3 Verhuur en onderhoud 
 

In dit hoofdstuk geeft de Rekenkamer inzicht in de wijze waarop de verhuur aan derden van onroerende 

zaken en het onderhoud aan deze onroerende zaken vorm krijgt. Hiermee geeft de Rekenkamer een 

antwoord op de deelvragen 3 tot en met 5, die luiden: 

/ Welke juridische en financiële afspraken heeft de gemeente met gebruikers gemaakt? 

/ Op welke wijze heeft de gemeente het onderhoud van onroerende zaken in de praktijk georganiseerd? 

/ In hoeverre zijn de afspraken met derden en het onderhoud van onroerende zaken in de praktijk 

vormgegeven conform het beleid dat hierover is vastgesteld? 

3.1 / Verhuur: overeenkomsten met gebruikers 

Zoals in hoofdstuk 1 van deze rapportage reeds is beschreven, maakt de gemeente voor de registratie van 

de verhuur van onroerende zaken gebruik van het softwarepakket Planon.
9
 De afgelopen jaren heeft zij met 

huurders van onroerende zaken twee soorten overeenkomsten afgesloten: gebruikersovereenkomsten en 

huurovereenkomsten.
10

.  

Op dit moment heeft het team F&V ongeveer vijftien gebruikersovereenkomsten en ongeveer 25 

huurovereenkomsten afgesloten met externe partijen. Sinds 2006 gebruikt de gemeente het ROZ-model bij 

het opstellen van huurovereenkomsten.
11

 Dit is landelijk een zeer veel gebruikt model voor een 

huurovereenkomst. Het ROZ-model waarborgt de juridische houdbaarheid door de uniformiteit van de door 

de gemeente afgesloten overeenkomsten. Met het gebruik van ROZ-huurovereenkomsten zijn de 

verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud goed belegd en is duidelijk wie wat betaalt. Grofweg 

komt het er voor het onderhoud op neer dat het dagelijks onderhoud bij de huurder ligt. Het groot onderhoud 

is belegd bij de eigenaar (de gemeente). Doordat de overeenkomsten volgens het ROZ-model voor alle 

gebouwen soortgelijk zijn, is het gemakkelijker om zicht te houden op de afspraken die de gemeente (het 

team F&V) met huurders maakt. Het is de bedoeling dat de gebruikersovereenkomsten die de gemeente 

momenteel nog heeft, in de toekomst worden omgezet in huurovereenkomsten. 

De door de gemeente gehanteerde huurovereenkomst (conform het ROZ-model) geeft weer om welk te 

huren object het gaat. Vervolgens gaat het in op de overeen te komen periode van huur, het bedrag aan 

huur en eventueel aanvullende afspraken. Daarnaast specificeert de overeenkomst wie de beheerder is van 

het gebouw. De overeenkomst biedt echter ook flexibiliteit door ruimte te laten voor aanvullende afspraken 

over bijvoorbeeld facilitaire diensten als schoonmaak en/of het gebruik van specifieke ruimtes in een 

gebouw.
12

 De gemeente heeft daarbij als lijn om zoveel mogelijk marktconforme huurprijzen te hanteren. 

 

                                                        

9
 Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties maakt de gemeente gebruik van het programma WIN/Consyst van 

V/Consyst. Met behulp van dit pakket worden de gemeentelijke binnensportaccommodaties en het zwembad zowel op 

seizoenbasis als incidenteel in gebruik gegeven en wordt het gebruik in rekening gebracht. 

10
 Een gebruikersovereenkomst is een overeenkomst waarin de eigenaar en de gebruiker van een pand vastleggen aan welke 

voorwaarden voldaan moet zijn om kosteloos gebruik te kunnen maken van een pand. Een gebruikersovereenkomst bevat geen 

resultaatverbintenis: de gebruiker hoeft niet te betalen voor het gebruik. Bij een huurdersovereenkomst is deze verbintenis er wel 

en moet de huurder betalen om gebruik te maken van het desbetreffende gebouw. 
11

 ROZ staat voor Raad voor Onroerende Zaken. 
12

 Art. 5 ROZ-model. 
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3.2 / Onderhoud: Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) 

Zoals in hoofdstuk 1 van deze rapportage reeds is beschreven, maakt de gemeente ook voor het onderhoud 

van onroerende zaken gebruik van Planon. In 2009 heeft het team F&V een nulmeting laten uitvoeren naar 

de onderhoudsstaat van de onroerende zaken die het in beheer heeft. Deze nulmeting is destijds uitbesteed 

aan het externe bureau Planon. Uitgangspunt  bij deze nulmeting is geweest dat de kwaliteit van de 

onderhoudsstaat ‘voldoende’ moet zijn. Daarbij maakt het team de kanttekening dat moeilijk objectief te 

maken is wanneer sprake is van een voldoende. Dit dient per situatie opnieuw te worden bepaald. 

Op basis van de nulmeting in 2009 heeft het team F&V een werkwijze doorgevoerd met zogenoemde 

Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s). De eerste MJOP’s zijn opgesteld voor de periode 2009-2012. In 

deze MJOP’s is per gebouw voor een specifieke periode opgenomen welk onderhoud aan verschillende 

onderdelen van het gebouw moet worden verricht. Voorbeelden van dergelijke onderhoudswerkzaamheden 

zijn het vervangen van keuken- en sanitaire voorzieningen en / of het vervangen van dakgoten. Dit jaar 

(2012) worden de MJOP’s geactualiseerd op basis van een inspectie, die wederom door Planon (als meest 

voordelige aanbieder) wordt uitgevoerd. Daarbij wordt de conditie van de zaak beoordeeld en wordt van 

eventuele gebreken aangegeven of er sprake is van een ‘hoge of lage intensiteit’. Op basis van de gemeten 

conditie en de geconstateerde gebreken, wordt vervolgens de MJOP voor het gebouw bepaald. 

Met de MJOP’s beoogt de gemeente transparant te maken welke werkzaamheden zij de komende jaren 

uitvoert. Hierdoor is het ook mogelijk om aan gebruikers en bijvoorbeeld leden van een vereniging of aan 

bezoekers van een gebouw duidelijk te maken wanneer er onderhoud gepleegd wordt. 

 

Onderhoud van scholen  

De gemeente Hellendoorn is economisch eigenaar van de schoolgebouwen in de gemeente Hellendoorn. 

De scholen zijn juridisch eigenaar en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze 

gebouwen. De gemeente heeft wel een wettelijke zorgplicht voor het groot onderhoud van de 

schoolgebouwen. De wijze waarop zij aan deze zorgplicht vorm geeft, is geregeld in de 

huisvestingsverordening (VHO) van de gemeente. Vanaf 1 januari 2012 is de aanvraagprocedure voor 

zowel het buitenonderhoud als de uitbreiding van schoolgebouwen buiten werking gesteld en krijgen de 

schoolbesturen voor het buitenonderhoud een vergoeding op basis van de bedragen genoemd in de 

Centraal Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Hierin is specifiek per schoolgebouw vastgelegd welke 

vergoeding de gemeente voor het onderhoud verstrekt. Eens per jaar (in mei) krijgen de scholen het 

benodigde geld om het noodzakelijke (groot) onderhoud te kunnen verrichten. De gemeente heeft zich 

hierbij op afstand geplaatst, vanuit het idee dat het de scholen zelf zijn die er het grootste belang bij hebben 

dat hun gebouwen goed zijn onderhouden. Wel vindt er nog enige vorm van controle plaats door de 

gemeente.  Voor scholen is er een centraal MJOP vastgesteld. Aanvragen van scholen worden hier op 

getoetst. Vervolgens vindt achteraf de toets plaats om te kijken of de uitvoering conform de afspraken is 

gerealiseerd. 

 

Onderhoud van sportvelden 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds is vermeld, is het team Sport verantwoordelijk voor het onderhoud van de 

buitensportvelden. Er is door dit team in het verleden overwogen om ook het beheer en onderhoud van 

sportparken te privatiseren. Tot nu toe zijn er echter, vanuit het oogpunt van het waarborgen van de 

sporttechnische kwaliteit in combinatie met efficiency (en daarmee kosten), volgens de gemeente geen 

redenen om hiertoe over te gaan. De gemeente kan het onderhoud zelf efficiënt organiseren. Het onderhoud 

van een voetbalveld bedraagt ongeveer € 8.000,- per jaar. 
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3.3 / Beoordeling 

Tabel 3.1 beoordeelt de wijze waarop de gemeente vorm geeft aan de verhuur en het onderhoud van 

onroerende zaken. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente hierin voldoet aan de normen die de Rekenkamer 

hierover heeft vastgesteld. 

Tabel 3.1: Beoordeling van de verhuur en het onderhoud van onroerende zaken 

 Norm: Beoordeling: 

4 De gemeente heeft een integraal overzicht van de 

onroerende zaken die zij verhuurt aan derden en / 

of waarvoor zij het onderhoud dient te 

organiseren. 

 

Voldaan. In het facilitaire systeem Planon staat 

een overzicht van de  onroerende zaken die de 

gemeente verhuurt en onderhoudt. . Daarbij is 

opgenomen welke overeenkomsten zij heeft 

gesloten en is de meerjarenonderhoudsplanning 

van het object weergegeven.  

5  Er zijn uniforme overeenkomsten afgesloten met 

gebruikers van gebouwen.  

Voldaan. Met gebruikers heeft de gemeente 

gebruikersovereenkomsten en 

huurovereenkomsten afgesloten. Zij heeft de 

beleidslijn ingezet om zoveel mogelijk over te 

gaan op huurovereenkomsten. 

6 De gemeente geeft systematisch vorm aan het 

onderhoud van onroerende zaken, door gebruik te 

maken van Meerjarenonderhoudsplanningen 

(MJOP’s). 

Voldaan. De gemeente maakt gebruik van 

Meerjarenonderhoudsplanningen, waarbij op 

basis van conditiemetingen van de objecten, 

een planning voor het te plegen onderhoud voor 

een specifieke periode wordt gemaakt. 
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4 Beleid en uitgangspunten 
 

In dit hoofdstuk geeft de Rekenkamer inzicht in het beleid dat op bestuurlijk niveau (door college en of raad) 

is vastgesteld ten aanzien van onroerende zaken. Hiermee geeft de Rekenkamer antwoord op deelvragen 6 

en 7, die luiden: 

/ Welk beleid hebben raad en college gesteld voor het beheer van onroerende zaken? 

/ In hoeverre bevat dit beleid meetbare, specifieke en tijdgebonden doelen / beoogde resultaten? 

4.1 / Beleid ten aanzien van onroerende zaken 

De Rekenkamer constateert dat beleid over onroerende zaken zich in algemene zin toe kan spitsen op twee 

beleidsterreinen, namelijk:  

1 Vastgoedbeleid of accommodatiebeleid. In dergelijk beleid kan de gemeente vastleggen op welke wijze 

gebouwen (tijdelijk strategisch vastgoed, scholen, buurthuizen, sportaccommodaties) beheerd dienen te 

worden en welke maatschappelijke doelen de gemeente met deze gebouwen wenst te realiseren. 

2 Grondbeleid. In dergelijk beleid kan de gemeente aangeven hoe zij gebruik wil maken van eventuele 

mogelijkheden om met grondtransacties en grondbezit te komen tot de realisatie van gewenste 

maatschappelijke ontwikkelingen. 

De gemeente Hellendoorn kent geen vastgoedbeleid of accommodatiebeleid, waarin de doelen staan 

beschreven die zij wil bereiken met de tijdelijke aan- en verkoop van gebouwen en / of de gebouwen die zij 

structureel in haar bezit heeft. In de loop van de jaren heeft wel specifieke besluitvorming door het college 

plaatsgevonden op het gebied van aan- en verkoop van gebouwen. Daarnaast heeft de raad in 2003 

specifieke uitgangspunten vastgesteld voor sportaccommodaties.
13

  

De gemeente kent wel een nota grondbeleid, vastgesteld door het college en door de raad vastgesteld op 7 

september 2004.
14

 Dit beleid dateert uit 2004 en maakt inzichtelijk wanneer de gemeente een actief 

grondbeleid wil voeren en wanneer de gemeente een passief grondbeleid wil voren.
15

 Het college stelt 

voornemens te zijn dit beleid in 2013 te actualiseren. 

In onderstaande paragrafen gaat de Rekenkamer achtereenvolgens in op de besluiten die over de aan- en 

verkoop van gebouwen zijn gemaakt, de kaders over het beheer van accommodaties (zoals deze in de 

sportnota zijn weergegeven) en het grondbeleid.  

4.2 / Besluiten ten aanzien van aan- en verkoop van onroerende zaken 

In 2009 heeft het college het team RO de opdracht gegeven in kaart te brengen welke onroerende zaken 

zijn verworven en aan te geven hoe deze verkocht kunnen worden. Daarop heeft dit team een lijst met alle 

onroerende zaken met verkooppotentieel opgesteld (op basis van de interne administratie als beschreven in 

hoofdstuk 1). Het college heeft deze lijst in november 2009 ter kennisneming aangenomen.
16

  

                                                        

13
 Sportnota, 18 maart 2003. 

14
 Nota grondbeleid (raadsbesluit 2004). 

15
 Nota grondbeleid, 27 april 2004. 

16
 Beslisnota Verkoop gemeentelijke eigendommen, 3 november 2009. 
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Het doel van het opstellen van bovenstaande lijst was destijds om ‘op een goede wijze om te gaan met 

gemeentelijk onroerend goed met verkooppotentieel’.
17

 Het team RO geeft in een toelichting aan dat de lijst 

op dat moment vooral in praktisch opzicht van toegevoegde waarde moest zijn, namelijk door het mogelijk te 

maken snel actie te ondernemen (bijvoorbeeld het besluiten tot verkoop of sloop). In de toekomst kan de 

nota volgens deze toelichting ‘een meer beleidsmatig karakter’ krijgen.
18

 Op de lijst staan ongeveer zestig 

onroerende zaken die volgens de ambtelijke organisatie verkooppotentieel hebben. 

 

Verkoop van panden in 2011 

In maart 2011 heeft het college vervolgens besloten om een externe partij te vragen acht objecten uit de 

memo van 2009 te taxeren en een verkoopadvies te leveren.
19

 Het gaat om objecten waaraan ‘relatief 

weinig voorbereidend werk is verbonden’. Uit een memo van het team RO aan het college blijkt dat een 

aantal van deze objecten zwaar overgewaardeerd was. Daarbij gaat het met name om twee objecten aan de 

Groen van Prinstererstraat en de woningen aan de Schanshekweg en de Baltinksweg.
20

 De belangrijkste 

redenen voor de overwaardering zijn rentetoevoeging, aanpassingen aan of van het object zelf of aan de 

ruimte om het object en ‘de marktomstandigheden’. Vanwege deze redenen heeft de gemeente in 2010 een 

bedrag van € 784.000,- moeten afschrijven op de balans.
21

  

 

Beslisnota gemeentelijk vastgoed 2011 

Naar aanleiding van het hierboven beschreven memo van het team RO aan het college (van maart 2011), 

geeft het college destijds aan een diepgaander inzicht te willen hebben in de mogelijke opbrengst van te 

verkopen vastgoed. Op 13 september 2011 behandelt het college een notitie, opgesteld door de ambtelijke 

organisatie, waarin dit vastgoed is opgenomen. Op basis van een door het team RO uitgevoerde 

herwaardering van gemeentelijke eigendommen besluit het een bedrag van € 299.000,- af te boeken.
22

 

In de betreffende ambtelijke notitie staat een overzicht van alle onroerende zaken en hun status. In de notitie 

zijn deze zaken opgedeeld in vijf categorieën en bijbehorende subcategorieën.
23

 Het betreft de volgende: 

Categorie 0: verkochte objecten 

Categorie 1.1: objecten met boekwaarde zo spoedig mogelijk openbaar te verkopen 

Categorie 1.2: objecten met boekwaarde zo spoedig mogelijk onderhands te verkopen / te (her)ontwikkelen 

Categorie 2: objecten met boekwaarde, gewaardeerd op basis van intern oordeel, t.z.t. op te nemen in actieve 

verkoop 

Categorie 3: objecten met boekwaarde opgenomen in grondexploitatie of ontwikkelingsplannen. Niet te 

verkopen 

Categorie 4: objecten zonder boekwaarde, gewaardeerd op basis van globaal oordeel; in principe te verkopen 

Categorie 5: herontwikkelingslocaties zonder formele grondexploitatie. 

Per categorie schetst de notitie daarbij de boekwaarde, de taxatiewaarde, de bijkomende kosten, de netto 

opbrengst, de status (wel of niet verkocht) en de toelichting op de status per project. De financiële 

                                                        

17
 Beslisnota Verkoop gemeentelijke eigendommen, 3 november 2009, p. 1. 

18
 Beslisnota Verkoop gemeentelijke eigendommen, 3 november 2009, p. 1. 

19
 Beslisnota Aanpak verkoop diverse gemeentelijke eigendommen, 29 maart 2011, pp. 3-4. 

20
 Beslisnota Aanpak verkoop diverse gemeentelijke eigendommen, 29 maart 2011, pp. 5-7. 

21
 Beslisnota Aanpak verkoop diverse gemeentelijke eigendommen, 29 maart 2011, p. 4. 

22
 Beslisnota Gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011, p. 7.  

23
 Beslisnota Gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011. 
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consequenties van de voorgenomen verkoop dan wel het beheer van de onroerende goederen zijn in de 

notitie per categorie samengevat.
24

 

Uit de notitie blijkt dat voor verschillende categorieën bedragen moesten worden afgeboekt. Zo blijkt dat 

enkele objecten in het verleden te hoog gewaardeerd waren. Om deze reden besluit het college om in 2011 

een bedrag van € 254.000,- af te waarderen. Daarnaast neemt het een nadeel van € 140.000,- op om ervoor 

te zorgen dat de boekwaarde van onroerende zaken niet opnieuw te hoog oploopt door o.a. 

rentetoevoegingen.
25

 Daar tegenover staat dat de opbrengst van diverse woningen en gronden volgens de 

nota per saldo een resultaat oplevert van € 95.000,-.
 26

 Samengevat levert dit een resultaat op als 

beschreven in tabel 3.1.  

Tabel 3.1: Herwaardering gemeentelijke eigendommen, 13 september 2011 

Omschrijving Bedrag 

Opbrengst verkoop diverse woningen en gronden  € 95.000,- 

Afwaardering onroerende zaken per 1/1/2011 € 254.000,- 

Afwaardering onroerende zaken in verband met vermeerderingen 2011 € 140.000,- 

Totaal € 299.000,- 

4.3 / Accommodatiebeleid 

Raad noch college hebben een generiek accommodatiebeleid vastgesteld. Hierdoor kent de gemeente geen 

kaders over de wijze waarop zij om wil gaan met de verhuur en het onderhoud van bijvoorbeeld buurthuizen 

en multifunctionele accommodaties. Wel heeft de raad in de Sportnota 2003 uitgangspunten geformuleerd 

over sportaccommodaties. Deze nota onderscheidt drie soorten sportaccommodaties, namelijk: 

1 voorzieningen voor de gehele gemeente (gespecialiseerde accommodaties en topsportaccommodaties);  

2 bovenwijkse voorzieningen (accommodaties met een wijkoverschrijdend karakter, waarbij gebruikers 

zowel uit de wijk komen waar de accommodatie ligt als omliggende wijken of de gehele kern);  

3 wijkvoorzieningen (accommodaties voor de sportbeoefening die worden benut als ontmoetingsplek).
27

  

In de Sportnota heeft de raad aandachtspunten geformuleerd ten aanzien van het onderhoud van de 

binnensportaccommodaties. Met name onder de verenigingen leeft er in 2003 het gevoel dat er in de laatste 

jaren relatief weinig is gedaan aan onderhoud van deze accommodaties. De nota geeft aan dat de 

gemeente al enkele verbeteringen heeft doorgevoerd om dit onderhoud te verbeteren.
28

  

De Rekenkamer heeft niet onderzocht in hoeverre de uitgangspunten uit de Sportnota nog steeds actueel 

zijn. In januari 2009 heeft een extern bureau in een ‘Advies inzake de optimale organisatorische vormgeving 

van het beleidsveld sport’ aangegeven dat ‘het jaartal mogelijkerwijze de indruk wekt dat het sportbeleid 

achterhaald is, maar dat dit voor Hellendoorn niet kan worden gesteld’.
29

 

 

                                                        

24
 Beslisnota Gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011, p. 6. 

25
 Beslisnota gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011, p. 7. 

26
 Beslisnota gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011, p. 6. 

27
 Sportnota - sport in beeld, 18 maart 2003, p. 18. 

28
 Idem, p. 27. 

29
 Advies inzake de optimale vormgeving van het beleidsveld sport, januari 2009. 
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4.4 / Grondbeleid  

In 2004 heeft het college de Nota Grondbeleid vastgesteld en door de raad vastgesteld op 7 september 

2004. .
30

 In deze nota staan twee uitgangspunten centraal die inhouden in dat de gemeente: 

1 waar mogelijk een actief grondbeleid voert door waar mogelijk zelf grond aan te kopen; 

2 er naar streeft om zelf kavels ter beschikking te hebben voor de verkoop aan ingezetenen.
31

  

Voor de gemeente Hellendoorn is het grondbeleid een instrument voor de realisatie van beleidsdoelen op 

andere beleidsterreinen. Zij formuleert daarbij de volgende hoofddoelstelling: ‘Het binnen gestelde doelen 

van ruimtelijke ordening en beleidssectoren, met inzet van juridische en financiële instrumenten realiseren 

van gewenste verandering in het grondgebruik. Daarbij wil de gemeente uitgaan van gewenste (ruimtelijke) 

kwaliteit, een verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding, gewenste tijd en plaats, efficiëntie en financieel-

economisch rendement’.
32

 Het college hanteert volgens de Nota Grondbeleid dus als uitgangspunt dat het 

een actieve rol wil innemen waar het gaat om het grondbeleid. Tegelijk erkent het college dat een dergelijke 

actieve rol niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Een reden kan zijn dat particuliere grondexploitanten een 

sterke positie hebben verworven in een exploitatiegebied van de gemeente.
33

 Om die reden dient de 

gemeente soms een minder actieve rol in te nemen, bijvoorbeeld een faciliterende of een passieve rol.
34

 

Voor elk onderdeel van het beleid, bijvoorbeeld grondverwerving, tijdelijk en permanent beheer, bouw en 

woonrijp maken, gronduitgifte en prijsbeleid heeft de gemeente vervolgens specifieke beleidsuitgangspunten 

geformuleerd. 

Uit de interviews die ten behoeve van dit onderzoek zijn uitgevoerd, wordt duidelijk dat de gemeente 

inmiddels als uitgangspunt heeft dat zij een passief grondbeleid wil voeren (inspelende op de veranderende 

economische omstandigheden). Daarmee is het uitgangspunt uit het Grondbeleid uit 2004 (dat de gemeente 

een actief grondbeleid wil voeren) niet meer actueel.  

                                                        

30
 Nota grondbeleid (raadsbesluit 2004).  

31
 Nota grondbeleid, 27 januari 2004, p. 1. 

32
 Idem, p. 10.  

33
 Idem, p. 25. 

34
 Idem, p. 10. 
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4.5 /  Beoordeling 

Tabel 3.1 geeft een beoordeling van het beleid aan de hand van de vooraf opgesteld norm. Uit deze tabel 

blijkt dat aan deze norm slechts in beperkte mate is voldaan. 

Tabel 3.1: Beoordeling beleid ten aanzien van onroerende zaken 

 Norm: Beoordeling: 

7 Raad en college hebben een visie opgesteld ten 

aanzien van (het beheer van) onroerende zaken. 

Niet voldaan. Er is geen overkoepelend beleid 

of visie vastgesteld ten aanzien van onroerende 

zaken. Ook heeft de gemeente geen 

accommodatiebeleid vastgesteld. Wel kent zij 

een Nota Grondbeleid, waarin is vastgelegd dat 

de gemeente waar mogelijk een actief beleid wil 

voeren. Deze nota is echter gedateerd. 

8 Raad en college hebben actuele, specifieke, 

meetbare en tijdgebonden doelen geformuleerd op 

het gebied van onroerende zaken. 

Niet voldaan. De gemeente heeft doelstellingen 

geformuleerd ten aanzien van het grondbeleid. 

Deze zijn specifiek en meetbaar, maar niet 

tijdgebonden geformuleerd. Bovendien zijn deze 

doelen niet actueel (de nota dateert uit 2004). 

De gemeente kent geen door het college of de 

raad vastgestelde specifieke, meetbare en 

tijdgebonden doelstellingen ten aanzien van 

vastgoed en accommodaties. 
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5 Rol college en raad 
 

In dit hoofdstuk geeft de Rekenkamer inzicht in de rol van de raad en het college bij het vaststellen van de 

kaders van onroerende zaken. Daarnaast gaat het in op de wijze waarop de verantwoording richting de raad 

plaatsvindt. Daarmee wordt antwoord gegeven op de deelvragen 8 en 9, die luiden: 

/ Welke rol hebben college en raad in het formuleren van de (financiële) kaders van onroerende zaken? 

/ Op welke wijze vindt verantwoording plaats over het beleid ten aanzien van onroerende zaken? 

5.1 / Rol van het college  

Het college heeft in de afgelopen jaren verschillende besluiten genomen met als doel de onroerende zaken 

van de gemeente op een goede wijze te beheren, te waarderen, te verhuren, te (her)ontwikkelen dan wel te 

verkopen (zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van deze rapportage).
35

 Daarnaast heeft het college de Nota 

Grondbeleid in 2004 vastgesteld.
36

  

Aangezien de gemeente geen overkoepelende nota vastgoedbeleid of accommodatiebeleid kent waarin 

expliciet is gemaakt welke doelen de gemeente met het bezit van vastgoed nastreeft, heeft het college geen 

rol kunnen hebben in het systematisch monitoren in hoeverre inhoudelijke doelen op het gebied van 

onroerende zaken door de gemeente zijn gerealiseerd. 

5.2 / Rol van de raad 

De raad heeft ten aanzien van het beheer van onroerende zaken in kaderstellende zin een rol gehad in het 

vaststellen of ter kennisgeving aannemen van een aantal besluiten en nota’s. Zo heeft hij in 2003 de 

Sportnota en in 2004 de Nota Grondbeleid vastgesteld .
37

 De raad is niet betrokken geweest bij de besluiten 

ten aanzien van aan- en verkoop van onroerende zaken in de periode 2009-2011. Dit is een aangelegenheid 

van het college geweest. 

In zijn controlerende rol is de raad voornamelijk geïnformeerd via de documenten uit de planning-en-control-

cyclus. De informatievoorziening aan de raad is in de periode 2006 tot heden te verdelen in 

informatievoorziening over beleidsvorming en informatievoorziening over de uitvoering van het beheer over 

onroerende zaken. 

 

Informatie in planning-en-control-cyclus over beleidsvorming ten aanzien van onroerende zaken 

Zoals in hoofdstuk 4 van deze rapportage is beschreven, kent de gemeente Hellendoorn geen beleid op het 

gebied van vastgoed en accommodaties, en is het grondbeleid gedateerd. In de afgelopen jaren is dit 

(gebrek aan) beleid op meerdere momenten in de planning-en-control-cyclus aan de orde gekomen. 

  

Vastgoedbeleid 

In 2006 is een aanzet gegeven om te komen tot vastgoedbeleid. Uitgangspunt was om inzichtelijk te krijgen 

wat een accommodatie feitelijk kost en hoe de gemeente deze bekostigt. Het is in 2006 echter bij een 

verkenning gebleven. In de programmabegroting van 2009 is de wens uitgesproken om deze verkenning uit 

te werken tot beleid.
38

 Dit voornemen is tot op heden echter niet geconcretiseerd en gerealiseerd. 

                                                        

35
 Beslisnota Gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011, p. 2.  

36
 Nota grondbeleid, 27 april 2004. 

37
 Nota grondbeleid (raadsbesluit 2004).  

38
 Programmabegroting 2009, p. 129. 
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Accommodatiebeleid 

 De gemeente kent geen vastgesteld accommodatiebeleid. In de programmabegrotingen en jaarrekeningen 

uit de periode 2008-2010 wordt duidelijk dat beleidsuitgangspunten voor  haar sportaccommodaties in de 

programmabegrotingen en jaarrekeningen zelf heeft opgenomen . Zo benoemt de gemeente in de 

programmabegroting 2009 ten aanzien van sportaccommodaties de prioriteit om goede zwem- en 

sportmogelijkheden voor haar inwoners te creëren.
39

 Over de wijk- en buurtaccommodaties die de gemeente 

subsidieert formuleerde  zij in de programmabegrotingen  voor de jaren 2009 en 2010 voornamelijk het doel 

om deze toereikend in stand te houden.
40

 Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat de gemeente voor deze 

accommodaties die zij subsidieert (wijk-, buurt-, sport- en muziekaccommodaties) tot doel heeft om te 

komen  tot één integraal accommodatiebeleid te komen.
41

  

 

Grondbeleid 

In 2007 heeft er een doelmatigheidsonderzoek naar een onderdeel van het grondbeleid plaatsgevonden, 

namelijk de gronduitgifte. Hieruit kwam een positief beeld naar voren. De procedure was volgens het rapport 

goed ingericht.
42

 Het college en de raad hebben hierover gesproken in de vergadering van 5 februari 2008.  

 

In de programmabegroting 2009 geeft de gemeente conform de nota uit 2004 aan een actief grondbeleid te 

willen voeren. In deze programmabegroting geeft de gemeente tevens aan voornemens te zijn de Nota 

Grondbeleid te evalueren en te actualiseren. Uit de jaarrekening van 2009 blijkt echter dat deze actualisatie 

niet heeft plaatsgevonden. De reden is dat de prioriteit in dit jaar ‘bij andere zaken is gelegd en de nota in de 

praktijk nog goed werkbaar blijkt’.
43

  

 

Informatie in planning-en-control-cyclus over de uitvoering van het beheer van onroerende zaken 

Naast de informatievoorziening over beleid op het gebied van onroerende zaken, is de afgelopen jaren in de 

planning-en-control-cyclus informatie opgenomen over hoe het beheer van onroerende zaken in de 

dagelijkse praktijk vorm krijgt. Meer specifiek is de raad geïnformeerd over het in gebruik nemen van 

Planon, het werken met MJOP’s, de uniformering van de verhuurovereenkomsten en de gevolgen van de 

crisis voor het grondbeleid.  

 

In gebruik name van Planon 

De raad is in de planning-en-control-cyclus geïnformeerd over het in gebruik nemen van het facilitaire 

systeem Planon. In de programmabegrotingen van 2008 en 2009 is deze wens om te komen tot een 

integraal systeem voor het beheer van gemeentelijke gebouwen voor het eerst expliciet gemaakt. 

Vervolgens maakt de programmabegroting 2010 melding van het feit dat het Planon systeem in gebruik is 

en dat alle in de gemeente aanwezige contracten zijn ingevoerd.
44

 

 

Werkwijze met Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) 

In de jaarrekening van 2009 wordt de raad op de hoogte gesteld van de ingevoerde werkwijze met MJOP’s 

(zoals beschreven in hoofdstuk 4). Meer specifiek is de raad in dit jaar geïnformeerd over de start van 

                                                        

39
 Programmabegroting 2009, p. 66. 

40
 Programmabegroting 2009, p. 66. 

41
 Gemeenterekening 2011, p. 46. 

42
 Doelmatigheidsonderzoek gemeente Hellendoorn, Gronduitgifte, november 2007. 

43
 Gemeenterekening 2009, p. 116. 

44
 Programmabegroting 2010, p. 91. 
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inspecties van gebouwen om zo een goed beeld te kunnen geven van de onderhoudsstaat.
45

  Meerjarig ligt 

het bedrag voor onderhoud op een bedrag tussen de € 730.000,- en € 750.000,-. Uit de ambtelijke reactie 

op dit rapport blijkt dat de gemeente voor het jaar 2012 een bedrag van € 850.000,- aan onderhoud heeft 

gereserveerd. Daarnaast blijkt dat een jaarlijks bedrag van € 65.000,- voor calamiteiten is gereserveerd (in 

het onderhoud). In de jaarrekening 2010 komt naar voren dat de gemeente in het opstellen van de MJOP’s 

staat voor sober onderhoud. Dat wil zeggen dat zij alleen het noodzakelijke onderhoud verricht om de 

functie van objecten (gebouwen) in stand te houden.
46

 

 

Verhuur van gebouwen aan derden 

In de jaarrekening 2011 is de raad geïnformeerd over het feit dat de gemeente een start heeft gemaakt met 

het omzetten van de nog bestaande gebruikersovereenkomsten (voor dorps/buurthuizen) in 

huurovereenkomsten (conform het ROZ-model).  (zie hoofdstuk 4 van dit rapport).
47

  

 

Invloed economische recessie op het grondbeleid 

Uit de programmabegroting van 2010 blijkt dat de economische recessie ook in Hellendoorn zijn weerslag 

heeft op de uitvoering van het grondbeleid. De programmabegroting maakt er melding van dat de gemeente 

in 2009 alle woningbouwplannen ‘kritisch tegen het licht heeft gehouden’. Op basis daarvan heeft zij een 

nieuw prioritering aangebracht en het aantal te bouwen woningen teruggebracht. Om de verliezen op te 

vangen heeft de gemeente volgens deze programmabegroting een verliesvoorziening van € 9,7 miljoen 

opgenomen. Zij verwacht dat dit bedrag tot en met 2013 nog verder zal stijgen. Daarom heeft zij in totaal 

een structurele post van € 585.000,- opgenomen.
48

 Uit de programmabegroting van 2012 blijkt dat de 

huidige situatie, ook gezien de demografische ontwikkelingen, inderdaad niet veel rooskleuriger is.
49

 De 

gemeente realiseerde in 2011 nog winst wat betreft haar grondexploitaties, maar dit was € 150.000,- minder 

dan verwacht.
50

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

45
 Programmabegroting 2010, p. 115. 

46
 Gemeenterekening 2010, p. 107. 

47
 Gemeenterekening 2011, p. 75. 

48
 Programmabegroting 2010, p. 149. 

49
 Programmabegroting 2012, p. 134. 

50
 Gemeenterekening 2011, p. 8. 
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5.3 / Beoordeling 

Tabel 5.1 geeft een beoordeling van de wijze waarop de sturing en de verantwoording van onroerende 

zaken aan de raad plaatsvindt. Hieruit blijkt dat er geen heldere afspraken zijn gemaakt over de wijze 

waarop deze verantwoording aan de raad plaats dient te vinden. 

Tabel 5.1: Beoordeling sturing en verantwoording onroerende zaken 

 Norm: Beoordeling: 

9 Er zijn heldere afspraken tussen raad en college 

over de verantwoording over het beleid ten aanzien 

van onroerende zaken.  

Niet voldaan. Raad en college hebben geen 

specifieke afspraken gemaakt over de wijze van 

verantwoording ten aanzien van onroerende 

zaken. Wel geeft het college in de 

verantwoordingsdocumenten uit de P&C-cyclus 

op verschillende plaatsen aan welke acitiviteiten 

en ontwikkelingen in het beheer van onroerende 

zaken van toepassing zijn geweest. 

10 De verantwoording ten aanzien van onroerende 

zaken vindt plaats in overeenstemming met de 

gemaakte afspraken en stelt de raad in staat om te 

sturen waar dit noodzakelijk is. 

Niet van toepassing. Raad en college hebben 

geen specifieke afspraken gemaakt over de 

wijze van verantwoording. Hierdoor is het ook 

niet mogelijk om te bepalen welke rol de raad 

ten aanzien van dit onderwerp wenst te 

vervullen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Toetsingskader 
 

Gehanteerde normen in onderzoek naar onroerende zaken in de gemeente Hellendoorn 

 Norm: Deelvraag: 

1 De administratieve systemen waarin de gemeente de onroerende zaken registreert, 

zijn goed op elkaar afgestemd.    

1  

2 Er is een goede organisatorische afstemming tussen de verschillende teams 

omtrent de aankoop, het beheer en het onderhoud van onroerende zaken. 

1 

3 De gemeente heeft inzicht in de aard en omvang van onroerende zaken. Meer 

specifiek heeft zij een overzicht van het aantal gebouwen en gronden waar zij 

over beschikt, de functies die zij vervullen en de waarde die zij 

vertegenwoordigen. 

2 

4 De gemeente heeft een integraal overzicht van de onroerende zaken die zij 

verhuurt aan derden en/of waarvoor zij het onderhoud dient te organiseren. 

3 

5 Er zijn overeenkomsten afgesloten met gebruikers van gebouwen. 4 

6 De gemeente geeft systematisch vorm aan het onderhoud van onroerende 

zaken, door gebruik te maken van Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP’s). 

4 

7 Raad en college hebben een visie opgesteld ten aanzien van (het beheer van) 

onroerende zaken. 

5 

8 Raad en college hebben actuele, specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen 

geformuleerd op het gebied van onroerende zaken. 

6 

9 Er zijn heldere afspraken tussen raad en college over de verantwoording over het 

beleid ten aanzien van onroerende zaken. 

7 

10 De verantwoording ten aanzien van onroerende zaken vindt plaats in 

overeenstemming met de gemaakte afspraken en stelt de raad in staat om te sturen 

waar dit noodzakelijk is. 

8 
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Bijlage 2. Begrippenlijst 
 

Vastgoed / onroerend goed 

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op 

deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze 

goederen. De term 'goed' of 'zaak' verwijst naar het materiële karakter. Vastgoed betreft dus niet-

verplaatsbare materiële zaken. 

 

Opstal 

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object. Een schutting is 

eveneens een opstal. Bomen en struiken worden ook wel aangeduid met houtopstand maar zijn geen 

opstallen. 

 

Recht op opstal 

Het recht van opstal (ook wel opstalrecht genoemd) is een (zakelijk) recht om in, op of boven een 

onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. 

Doorgaans wordt een opstalrecht gevestigd wanneer de huurder van grond daarop een gebouw plaatst. 

Zonder recht van opstal zou door natrekking de opstal eigendom worden van de eigenaar van de grond. 

 

Eigendom 

Eigendom (de eigendom) is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, 

hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken. Eigendom van een natuurlijke persoon heet 

particulier, privaat of privé-eigendom; eigendom van een gemeenschap of staat heet gemeenschappelijk of 

collectief eigendom. De rechthebbende van de eigendom van een zaak wordt eigenaar genoemd. In het 

recht wordt eigendom onderscheiden van bezit, dat slechts het feitelijk kunnen beschikken over een zaak 

inhoudt - de zaak kan bijvoorbeeld ook geleend, gehuurd of gestolen zijn. 

 

Onderscheid juridisch eigendom en economisch eigendom 

Eigendom kan worden gesplitst in economische en juridische eigendom. Bij economische eigendom van een 

huis draagt men alle rechten en plichten over en kan de verkrijger er feitelijk over beschikken. De woning 

komt pas in juridische eigendom wanneer deze bij de notaris is overgedragen en d.m.v. de transportakte is 

ingeschreven bij het Kadaster. 

 

Erfpacht 

Erfpacht is een zakelijk recht, een vorm van pacht waarbij de pacht niet eindigt als de verpachter sterft (of de 

pacht opzegt). De erfpachthouder heeft in economische zin een positie die nagenoeg gelijk is aan de positie 

van de eigenaar. Hij heeft ook het recht van opstal: de grond in erfpacht mag worden voorzien van een 

opstal en het recht deze opstal (inclusief het erfpachtrecht) te verkopen. Voor de erfpacht betaalt de 

erfpachter aan de eigenaar (bij erfpacht vaak de blote eigenaar genoemd) jaarlijks een bedrag, de canon. In 

de praktijk komt het overigens vaak voor dat de canon in een keer voor de gehele looptijd van de erfpacht 

wordt afgekocht. 

 

Snippergroen 

In steeds meer gemeenten is er de laatste jaren sprake van een toename van gebruik van gemeentegrond 

door burgers zonder dat hier toestemming voor is of dit vanuit afspraken uit het verleden nooit 

geformaliseerd is. Het betreft hier situaties waarin burgers een deel van het gemeentelijk openbaar groen, 

grenzend aan hun tuin, in gebruik nemen en inrichten alsof het een privé-tuin betreft.      

 



Rekenkamer  
West Twente 

 

 Rapport / Onderzoek onroerende zaken Hellendoorn 24 

Bijlage 3. Totaaloverzicht onroerende zaken Planon (datum overzicht: 13 maart 2012)51 
 

Code Gebouw Adres 

526001 Huis voor Cultuur en Bestuur Willem-Alexanderstraat 7 

526008 Garageboxen  

526010 Parkeergarage  

526020 Gymlokaal Portlandweg Portlandweg 7 

526021 Gymlokaal Schoolstraat Smidsweg 54 

526022 Sporthal Noetsele Tijmweg 1 

526040 Sporthal Bachlaan Bachlaan 56 

526042 Sporthal Voordam Koemaste 2d 

526050 Dienstgebouw Gagelman Duivecatelaan 67 

526055A Veldverlichting De Belt G.J. Kerkdijkweg 

526055B Veldverlichting Gagelman Duivecatelaan 

526055C Veldverlichting Groot Lochter Rossinistraat 2-4 

526055D Veldverlichting Kadiek Nieuwstadweg 1b 

526055
E
 Veldverlichting Leemkamp Leemkampweg 2b 

526055F Veldverlichting Pastoorsmoat Haarlerweg 1a 

526066G Veldverlichting Smidserve G.H. Kapperstraat 45 

526055I Veldverlichting Atletiekvereniging Van Heerdtweg 5 

526080 Sportcentrum Het Ravijn Piet Heinweg 16 

526100 Gemeentewerf Kerkstraat 140 

526100B Dienstgebouw (incl. brandweergarage) Kerkstraat 140 

526100C Gemeentewerf, Kantoor Kerkstraat 140 

526100D Gemeentewerf, Nieuwe stallingsruimte Kerkstraat 140 

526100
E
 Gemeentewerf, Voormalig KCA-gebouw Kerkstraat 140 

526100F Gemeentewerf, Wasplaats Kerkstraat 140 

521600G Gemeentewerf, Zoutloods Kerkstraat 140 

526101 Dienstgebouw OW Vrugteveenseweg 7 

526110 Brandweergarage Hellendoorn Ninaberlaan 78 

526121 Monumenten “grenspalen, kunstwerken e.d.”  

                                                        

51
 Waar geen adres is weergegeven, is dit niet in de overzichten van de gemeente opgenomen. 
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526122 Oudheidkamer Reggeweg 1 

526123 Watertoren “ten Cate” Pc Stamstraat  

526130 Molen De Hoop Ninaberlaan 78 

526131 Molenstomp Beltmolenweg 2 

525140 De Welle Dahliastraat 21 

526141 LOH en Reggestraat radio (HOI) Koninginnestraat 20 

526145 De Holtink (excl. School) Mensinkweg 6a 

526150 Noaberhuus Dorpsstraat 15 

526151 Trefpunt (gymlokaal/dorpshuis) G. Nijlansstraat 2a 

516153 Kulturhus Kruidenwijk (sporthal/wijkvereniging) Kuperserf 43 

526154 Jongeren Inloop Centrum G. Van De Meulenweg 1 

526155 Sion G.H. Kapperstraat 45a 

526170 Wachtruimte Begraafplaats Hellendoorn  Ninaberlaan 34 

526175A Bergingen woonwagenstandplaatsen “Reestpark” Reestpark 27 t/m 32 

526175B Bergingen woonwagenstandplaatsen  Pc Stamstraat 21 t/m 23 

526176C Bergingen woonwagenstandplaatsen  Industrieweg 68 en 70 

526180 Afvalbrengpunt  Fuutweg 25 

526180B Afvalbrengpunt KCA-depot Fuutweg 25 

526185 Toiletgebouw H. Dunantplein SLOOP Hendrik Wormseplein  

526186 Pompen, rioolgemalen en fonteinen  

526186A Gemaal Boomcateweg Boomcateweg 

526186B Gemaal Industrieweg Industrieweg 

526186C Gemaal Kasteelstraat Kasteelstraat 

526186D Gemaal Kerkstraat Kerkstraat 

526186
E
 Gemaal Looweg Looweg 

526186F Fontein Componistenplein Bachlaan 

526190 Woonhuis Prins Hendrik Prins Hendrikstraat 36 

526191 Soweco (boerderij) Rossinistraat 8 

526303 Tormentil schoolwoningen Vederkruid 

68211 Unit 15b Nieuw Dunant (Maximstraat 4)  

682211 United 16 (Nieuw Dunant)  

682212  Grotestraat 254C  
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682212 Grotestraat 56, 60 en 64  

683006 React “Ommerweg 70 Hellendoorn”  

782214 Woonhuis Groen van Prinstererstraat 17 (verkocht)  

782215 Woonhuis Groen van Prinstererstraat 34 (verkocht)  

NVT1 Boerderij Kappertsweg 18 en 20  

NVT10 Spoortheater (verkocht) Parallelweg 44 

NVT11 Stichting Kinderopvang West Twente (VESOS) Koemaste 2c 

NVT12 Wachtruimte Begraafplaats Nijverdal  

NVT13 Woonboerderij Isakke 4  

NVT14 Woonhuis Kappertseweg 18 en 20 Woonhuis Kappertseweg 18 en 20 

NVT15 Woonhuis Meyboomstraat 24, 26 en 26A SLOOP Meyboomstraat 24, 26 en 26a 

NVT16 Woonhuis Parallelweg 45 (verkocht) Parallelweg 45 

NVT17 Woonhuis Schaapskooiweg 28  

NVT18 Woonhuis Schaapskooiweg 30  

NVT19 Woonhuis Schankshekweg 10  

NVT2 De Holtink (onderdeel Rietslenke) Nicolaas Beetstraat 6 

NVT20 Woonhuizen Steen van Ommerenstraat V.D. Steen V. Ommerenstraat 1 t/m 31 

NVT3 De Twijn P.C. Stamstraat 

NVT4 Gemetselde muurtjes openbaar gebied  

NVT5 Hofmansweide (Oranjevereniging)  

NVT6 Kantine boven dienstgebouw Gagelman Duivecatelaan 4 

NVT7 Marktkasten  

NVT8 Overig  

NVT9 Schuurtjes Hertenkamp  
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Bijlage 4. Overzicht gebouwen Burgerzaken en belastingen / niet in Planon geregistreerd 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebouwen die wel in de registratie van het team 

Burgerzaken en belastingen staan, maar niet in Planon zijn geregistreerd. 

Omschrijving gebouw Adres Verzekerde waarde 

St. Touristisch Bureau H’doorn Willem Alexanderstraat 7 onbekend 

Voormalig clubgebouw/Jeugdhonk Duivecatelaan 8 € 286.900,- 

Voormalige kleuterschool  Leerlooierstraat 2 € 597.700,- 

4 schuilkeetwagens Onbekend € 33.500,- 

Woning met bedrijfsgebouw Eversbergweg 17 € 329.000,- 

Woning Eversbergweg 15 Eversbergweg 15 € 188.900,- 

Woning Baltinksweg 5 Baltinksweg 5 € 352.300,- 

Voormalig winkelpand Grotestraat 60/62
52

 € 54.700,- 

Woonboerderij Piksenweg 33 € 206.300,- 

Bedrijfswoning met stallen Notterveldseweg 2 € 334.800,- 

Dierennachtverblijf P.C. Stamstraat € 23.900,- 

Sanitaire units Reestpark 27-32
53

 € 104.700,- 

Woonwagen Reestpark 29 Reestpark 29
54

 € 30.600,- 

Woonwagen Reestpark 30 Reestpark 30
55

 € 30.900,- 

Woonwagen P.C. Stamstraat 21 P.C. Stamstraat 21 € 30.900,- 

Woning De Isakke 5 € 383.900,- 

Woning Schanshekweg 10 € 438. 700,- 

Loods Ommerweg 7 € 54.800,- 

Berging Rosinckserve 15 € 8.600,- 

Sportzaal Maasstraat 6 € 569.000,- 

De Drie Linden (basisschool) Raadhuisstraat 15 € 1.781.700,- 

Schoolwoningen De Peppel  Jan Steenstraat 2d € 1.623.100,- 

                                                        

52
 In Planon staan Grotestraat 56, 60 en 64 geregistreerd. 

53
 Mogelijk betreft het hier de bergingen van de woonwagenstandplaatsen. In Planon staan ‘Bergingen woonwagenstandplaatsen 

‘Reestpark 27-32’ geregistreerd. 

54
 Mogelijk betreft het hier de bergingen van de woonwagenstandplaatsen. In Planon staan ‘Bergingen woonwagenstandplaatsen 

‘Reestpark 27-32’ geregistreerd. 

55
 Idem. 
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Noodlokaal  Rembrandtplein 2l € 56.700,- 

De Tormentil Morgenster 2 (basisschool) Morgenster 2 € 1.392.900,- 

Schoolwoningen Vederkruid 4-6 € 808.300,- 

’t Lochtersnest/’t Heem (basisschool) Schubertstraat 18 € 1.606.700,- 

De Ark (basisschool) ’t Caphorst 2 € 1.381.900,- 

De Veenbrug (basisschool) Daarlerveen € 1.705.500,- 

Op Weg (basisschool) Pastoor Langedijkstraat 1 € 2.292.300,- 

De Blenke  (basisschool) Leerlooierstraat 2-4 € 1.732.900,- 

De Es (basisschool) Noord Esweg 26 € 1.222.900,- 

Jan Barbierschool (basisschool) Ommerweg 138 € 1.267.100,- 

St. Sebastianusschool (basisschool) Bibenstraat 19 € 1.896.100,- 

De Marliaantjes (basisschool) Hammerweg 8 € 1.360.000,- 

De Bongerd (basisschool) Zuidelijke Hoofddijk 3 € 1.853.400,- 

De Wingerd (basisschool) Bachlaan 58-60 € 2.007.100,- 

De Triangel (basisschool) Kuperserf 1 € 2.161.900,- 

De Schaapskooi (basisschool) Kuperserf 47 € 2.867.900,- 

Prins Clausschool (basisschool) Bachlaan 66-68 € 2.007.100,- 

Prinses Margrietschool (basisschool) Lochtersweg 1-3 € 2.193.400,- 

Prinses Marijkeschool (basisschool) Noetselerbergweg 23 € 2.961.200,- 

Prinses Ireneschool (basisschool) Schoolstraat 25 € 1.590.300,- 

Prinses Beatrixschool (basisschool) Trompweg 12 € 1.625.700,- 

Prinses Beatrixschool (basisschool) Trompweg 12/aparte lokalen € 478.200,- 

Prins Bernhardschool (basisschool) P.C. Boutensstraat 33-35 € 1.881.000,- 

Elimschool (speciaal basisschool) Luttenbergerweg 13/19 € 2.939.300,- 

De Brug (speciaal basisschool) Maasstraat 6 € 2.873.500,- 

De Bongerd schoolwoningen  Zuidelijke Hoofddijk 2/2a € 1.206.500,- 

Scholengemeenschap Reggesteyn  Noetselerbergweg 20 € 14.010.100,- 

Scholengemeenschap Reggesteyn  W. de Clercqstraat 7 € 11.844.800,- 
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Bijlage 5. Bronnen en interviews 
 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een documentenanalyse en van interviews. Onderstaand overzicht 

maakt inzichtelijk welke documenten de Rekenkamer heeft bestudeerd en met welke personen zijn 

interviews heeft gehouden. 

 

P&C-documenten 

Programmabegroting 2009; 

Programmabegroting 2010; 

Programmabegroting 2011; 

Programmabegroting 2012; 

Gemeenterekening 2009; 

Gemeenterekening 2010; 

Gemeenterekening 2011. 

 

Collegebesluiten 

Beslisnota Verkoop gemeentelijke eigendommen, 3 november 2009; 

Beslisnota Aanpak verkoop diverse gemeentelijke eigendommen, 29 maart 2011; 

Beslisnota gemeentelijk vastgoed, 13 september 2011. 

 

Raadsbesluiten 

Nota grondbeleid (raadsbesluit 2004) 

 

Beleidsnota’s 

Sportnota, Sport in beeld,18 maart 2003; 

Nota grondbeleid, 27 april 2004. 

 

Ambtelijke overzichten 

Overzicht Brand- Stormverzekering gemeentelijke opstallen per 1 januari 2012; 

Kopie van Gemeentelijke eigendommen uit Planon; 

Taxatieoverzicht september 2011 t.b.v. B&W nota, versie 1. 

 

Overig 

Doelmatigheidsonderzoek gemeente Hellendoorn, Gronduitgifte, november 2007. 

 

Interviews 

Dhr. Companje, team Wegen, riolen en verkeer; 

Dhr. Galgenbeld, team Sport; 

Dhr. Brand, team Maatschappelijke Ontwikkeling; 

Dhr. Konijnenbelt, team Burgerzaken/belastingen; 

Dhr. Kosters, team Facilitair & Vastgoed; 

Dhr. Rodijk, team Ruimtelijke Ontwikkeling; 

Dhr. Van Egmond, team Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 


