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1. Inleiding 
 

Hoe staan de gemeenten in Nederland momenteel tegenover het beleid met betrekking tot 
maatschappelijk vastgoed. Voeren de gemeente dit zelf uit, of werken ze hierin samen met 
diverse marktpartijen? Dit onderzoeksrapport “Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2009” 
geeft duidelijkheid in deze kwestie.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Platform Maatschappelijk Vastgoed. (PVM) 
Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse marktpartijen zoals vastgoedontwikkelaars 
bouwbedrijven, financiële instellingen en vastgoedadviseurs. Het doel van het onderzoek is 
om een discussie op gang te brengen rondom dit onderwerp en ontwikkelingen en trends te  
ontdekken die momenteel aanwezig zijn in de markt van gemeentelijk maatschappelijk 
vastgoed. Het Platform Maatschappelijk Vastgoed is van mening dat er grote kansen liggen 
voor marktpartijen op het gebied van beheer en ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. 
Marktpartijen hebben veel kennis en ervaring met vastgoed. Er wordt dan ook verwacht dat 
zij in de toekomst een grotere en belangrijkere rol zullen vervullen voor gemeenten dan 
momenteel gebeurt.  
 
De betrokken marktpartijen verwelkomen graag een grotere rol bij het ontwikkelen en 
beheren van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Momenteel is er grote 
onduidelijkheid of de belangrijkste partij in deze, de gemeente, een samenwerkingsverband 
met marktpartijen ziet zitten. Om hierachter te komen is er een vragenlijst ontwikkeld die 
inzicht moet geven in de ontwikkelingen en de veranderingen waaraan de markt voor 
gemeentelijk maatschappelijk vastgoed onderhevig is. Door dit meetinstrument jaarlijks toe 
te passen, worden trends in kaart gebracht.  
 
De doelstelling van het onderzoek is dan ook: Een bijdrage leveren aan herkenning van de 
ontwikkeling van uitbesteding van maatschappelijk vastgoed door gemeenten, door een 
jaarlijks terugkerend onderzoek. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat is de stand van zaken van de 
uitbesteding door gemeenten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 
 
Dit onderzoek zal moeten leiden naar een momentopname van de mate van uitbesteding 
van maatschappelijk vastgoed door gemeenten in Nederland. Door middel van het herhalen 
van dit onderzoek zal er een ontwikkeling worden waargenomen en kan de samenwerking 
tussen de gemeenten en marktpartijen mogelijk worden verbeterd.  
 
Hoofdstuk twee van dit onderzoeksrapport geeft de nodige achtergrondinformatie. Hierin 
wordt de probleemomschrijving gedefinieerd, het begrip afgebakend, de verwachtingen van 
het onderzoek besproken en het conceptueel model besproken. Hoofdstuk drie beschrijft de 
onderzoeksmethode. In hoofdstuk vier worden de resultaten van het onderzoek besproken. 
Hoofdstuk vijf bevat de conclusie en aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn 
gekomen.  
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2. Achtergrondinformatie maatschappelijk vastgoed 

 
In dit hoofdstuk wordt om te beginnen de nodige achtergrondinformatie over 
maatschappelijk vastgoed gegeven. Daarnaast worden de vragen die centraal staan in het 
onderzoek besproken. Ook worden de begrippen die voorkomen in de probleemstelling 
zorgvuldig afgebakend. Tot slot komen de verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek 
aan bod.  

2.1 Oriëntatie op maatschappelijk vastgoed 

 
Alvorens te kunnen starten met het onderzoek is het van belang om inzicht te verkrijgen in 
het onderwerp van het onderzoek. Hiertoe is bronnenonderzoek verricht welke inzicht geeft 
in de oorzaken van het probleem. Aangezien het onderzoek vorig jaar al is uitgevoerd is  er 
naast nieuwe informatie, ook het rapport van vorig jaar gebruikt voor het onderzoek.  
 
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat het beheer maatschappelijk vastgoed momenteel aan 
veranderingen onderhevig is. Eerder was het vastgoed dat in eigendom van gemeenten is 
over verschillende afdelingen ondergebracht. Tegenwoordig zien we echter steeds vaker dat 
het beheren van het vastgoed wordt overgedragen aan een daarvoor speciaal opgerichte 
vastgoedorganisatie of private instelling.1 Daarnaast komt uit de bronnen duidelijk naar 
voren dat de ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed gemeenten onnodig 
veel geld kost. Om deze kosten te verminderen zullen gemeenten zich allereerst 
professioneler moeten opstellen. Dit kan door bijvoorbeeld het beheer over te dragen aan 
een gemeentelijke vastgoedorganisatie of private instelling. Het ontwikkelen van 
multifunctionele gebouwen kan tevens een bijdrage leveren aan de professionaliteit. Dit 
omdat deze gebouwen interessant zijn voor beleggers. Met het aantrekken van beleggers 
halen gemeenten professionele beheerders binnen en wordt een deel van het risico op de 
markt overgedragen.2 Clustering is ook een manier om de kosten voor het ontwikkelen en 
exploiteren van vastgoed aanzienlijk te verlagen. Clusteren houdt in dat voorzieningen die 
binnen een gemeente dicht bij elkaar liggen worden ondergebracht in één gebouw. Hierdoor 
kunnen gemeenschappelijke ruimtes zoals keukens en kantines gedeeld worden. Clustering 
maakt zowel de realisatie als het beheer van maatschappelijk vastgoed goedkoper.3 Tot slot 
komt uit het bronnenonderzoek naar voren dat maatschappelijk vastgoed niet langer enkel 
voor gemeenten aantrekkelijk is. Steeds vaker investeren woningcorporaties en private 
instellingen in maatschappelijk vastgoed.4 Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat 
maatschappelijk vastgoed niet langer enkel een kostenpost is maar ook een middel dat 
bijdraagt aan de strategische doelstellingen van gemeenten.5 Uit het onderzoek dat in 2008 
is uitgevoerd is tevens naar voren gekomen dat het beheer van maatschappelijk vastgoed 
aan veranderingen onderhevig is. Uit het rapport dat gemaakt is naar aanleiding van het 
onderzoek bleek dat maatschappelijk vastgoed van gemeenten een interessante markt is 
voor marktpartijen.  
                                                 
1
 http://www.rozindex.nl/Downloads/Nederlands/Documentatie/Artikel%20VGM%20pag%201%20van%203.pdf,  

2
 http://www.buildingbusiness.com/artikel.asp?ID=789 

3
 http://www.nlpb.nl/publicaties?do=view&id=17 

4
 NRC Handelsblad 

5
 http://www.quintis.nl/ product. php?id=5&sa=projecten&sid=2 
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2.2 Probleemomschrijving 
 

Aan onderzoeken ligt altijd een doelstelling ten grondslag. Een doelstelling omvat het doel 
dat met behulp van een onderzoek bereikt moet worden om in de informatiebehoefte van 
de opdrachtgever te voorzien. De opdrachtgever Platform Maatschappelijk Vastgoed is 
verantwoordelijk voor het creëren en uitwerken van een barometer met betrekking tot 
maatschappelijk vastgoed. Door middel van dit onderzoek wordt er een periodieke 
(jaarlijkse) weergave verkregen van de uitbesteding van maatschappelijk vastgoed door 
gemeenten in Nederland. Deze weergave heeft de waarneming van een ontwikkeling en 
mogelijk een verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen op dit 
gebied tot gevolg.  
 
De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Een bijdrage leveren aan herkenning van de 
ontwikkeling van uitbesteding van maatschappelijk vastgoed door gemeenten, door een 
jaarlijks terugkerend onderzoek. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Wat is de stand van zaken van de 
uitbesteding door gemeenten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 

2.3 Deelvragen  
 

Om de probleemstelling te verduidelijken en te ondersteunen zijn er vier deelvragen 
geformuleerd: 
 
Deelvraag 1: Welk type maatschappelijk vastgoed kan worden uitbesteed? 
Deelvraag 2: Welke instanties komen in aanmerking voor uitbesteding van maatschappelijk 

vastgoed? 
Deelvraag 3: Zijn er ervaringen bekend met betrekking tot uitbesteding van  
  maatschappelijk vastgoed? Zo ja wat zijn deze ervaringen? 
Deelvraag 4: Wat zijn de verwachtingen van de gemeenten in Nederland met betrekking  

tot de uitbesteding van maatschappelijk vastgoed? 
 
Door deze deelvragen te beantwoorden wordt de vraag in de probleemstelling beantwoord 
in dit rapport. Hieronder wordt beschreven waarom juist voor deze deelvragen gekozen is.  
 
Deelvraag 1 
Deze deelvraag is van belang omdat hiermee de soorten maatschappelijk vastgoed die 
mogelijk voor uitbesteding in aanmerking komen definieert.  
 
Deelvraag 2 
Marktpartijen willen een rol spelen bij de ontwikkeling en het beheer van maatschappelijk 
vastgoed. Voor de marktpartijen is het dan ook van belang om erachter te komen of zij  
hiervoor in aanmerking komen.  
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Deelvraag 3 
Door middel van het onderzoek moet duidelijk worden welke lijn is ingezet op dit gebied. De 
ervaringen uit het verleden kunnen hierin zeer bepalend zijn. Zijn de ervaringen goed, dan 
zal men positief tegenover uitbesteding staan. Goede en slechte ervaringen zijn van belang 
en dienen besproken te worden. 
 
Deelvraag 4 
Op dit moment is onduidelijk hoe gemeenten beleid voeren ten aanzien van maatschappelijk 
vastgoed. Door erachter te komen wat de verwachtingen van gemeenten zijn ten aanzien 
van het uitbesteden van het beheer wordt het voor marktpartijen mogelijk gemaakt hier op 
in te spelen.  

2.4 Begripsafbakening 
 

Onderzoeken die mislopen, lopen vaak mis door slechte communicatie en een slechte 
voorbereiding. Eén belangrijk middel om dit te voorkomen is het afbakenen van begrippen. 
Dit houdt in dat de begrippen uit de probleemstelling verduidelijkt worden. Het is belangrijk 
om te omschrijven wat er bedoeld wordt met uitbesteding van maatschappelijk vastgoed, 
daar over de betekenis hiervan verschillende opvattingen kunnen bestaan.  
 
Probleemstelling: Wat is de stand van zaken van de uitbesteding door gemeenten met 
betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 
 
Maatschappelijk vastgoed 
Onroerend goed met een maatschappelijke functie, zoals zorginstellingen, educatie, kerken, 
buurthuizen, musea en sportinstellingen die niet privaat zijn. Deze instellingen hebben  
betrekking op maatschappelijk belang.  
 
Gemeenten 
Kleinste onderdeel van het openbaar bestuur. Wordt bestuurd door een gemeenteraad en 
Burgemeester en Wethouders.6 Zij nemen de beslissingen over maatschappelijk vastgoed, 
waardoor zij in dit onderzoek de belangrijkste bron worden. In dit onderzoek gaat het om 
alle Nederlandse gemeenten.  
 
Uitbesteding 
Hiervan is sprake als werkzaamheden in opdracht van het Ministerie geheel of gedeeltelijk 
door derden worden verricht. Dit impliceert niet een delegatie van verantwoordelijkheden 
of subsidiering van activiteiten. 7   
 
Ontwikkeling  
Met ontwikkeling wordt de verandering in het beleid dat door de gemeenten gevoerd wordt 
met betrekking tot maatschappelijk vastgoed ten opzichte van vorig jaar bedoeld.  
 
 
 

                                                 
6
 www.vandale.nl 

7
 www.mijnwoordenboek.nl 
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Instanties 
Alle organisaties die diensten verlenen worden hiermee aangeduid. In dit onderzoek wordt 
dus gekeken welke instanties in aanmerking komen voor uitbesteding van maatschappelijk 
vastgoed.  
 
Ervaring  
Er wordt gekeken of er al eerdere belevenissen bekend zijn met betrekking tot uitbesteding 
van maatschappelijk vastgoed.  
 
Verwachting  
Hier zal worden gekeken in hoeverre gemeenten het waarschijnlijk achten 8 dat er in de 
toekomst meer wordt samengewerkt met marktpartijen als het gaat om maatschappelijk 
vastgoed. Met verwachting wordt dus bedoeld het denken dat iets gaat gebeuren. 

2.5 Verwachtingen en hypothese 

 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de ontwikkelingen te ontdekken in het beheer van 
maatschappelijk vastgoed binnen gemeenten in Nederland. Uit eerder verricht onderzoek 
zijn reeds resultaten naar voren gekomen en dus zal er op den duur een ontwikkeling waar 
te nemen zijn. Uit dit rapport komen wel ontwikkelingen ten opzichte van vorig jaar naar 
voren, maar om echt van trends te kunnen spreken zal het onderzoek vaker moeten worden 
uitgevoerd. Hiertoe moet het onderzoek echter wel op dezelfde wijze worden uitgevoerd. 
Ook is het essentieel dat het onderzoek jaarlijks gehouden wordt. Wanneer men eenmaal 
per jaar het onderzoek uitvoert, is het mogelijk duidelijke trends te ontdekken. Eén maal per 
jaar is voor de respondenten ook acceptabel aangezien het veel tijd vergt om het interview 
af te nemen. Wanneer er over een langere tijd gemeten zou worden zal dat minder 
representatief zijn, omdat er binnen een langer tijdvak grotere verschillen kunnen optreden. 
Uit een onderzoek van dhr. G. Vos is gebleken dat veel gemeenten hun tijd hard nodig 
hebben en daardoor liever niet te veel tijd in het beantwoorden van vragenlijsten willen 
steken. Dat betekent dat de vragenlijst niet te lang mag zijn en dat de vragen gericht en 
afgebakend moeten zijn.  
 
Naar aanleiding van de literatuur die vooraf is geraadpleegd, het onderzoeksrapport van 
2008 en het gesprek dat we hebben gevoerd met dhr. G. Vos9 wordt het volgende verwacht: 
 

 De grootte van een gemeente heeft invloed op de mate van uitbesteding van beheer 
en exploitatie. Een grote gemeente besteed meer uit dan een kleine.  

 De politieke kleur van een gemeente heeft invloed op de mate van uitbesteding van 
beheer en exploitatie. Verwacht wordt dat gemeenten met een rechtsgeoriënteerde 
gemeenteraad (een samenstelling van partijen met een rechtsgedachtegoed) meer 
uitbesteden dan gemeenten die een linkergedachtegoed hanteren.  

 In voorgaand onderzoek waren er in totaal 56 respondenten. Wij verwachten dit 
aantal voorbij te gaan, omdat reeds het voorwerk is gedaan en de capaciteit van onze 
onderzoeksgroep groter is dan voorgaand onderzoek. 

                                                 
8
 www.vandale.nl 

9
 Gesprek met dhr. G. Vos op 9 maart 2009 
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 Er zal na dit onderzoek een ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar kunnen worden 
waargenomen in het uitbesteden van taken en de mate van (de)centralisatie.  

 

2.6 Conceptueel model 
 
Een conceptueel model geeft de afbakening van het onderzoekselement, de selectie van de 
eigenschappen, en de relaties tussen deze eigenschappen weer.10 Het uitgangspunt bij het 
opstellen van het conceptueel model moet altijd de vraag zijn over welke elementen en 
relaties kennis aanwezig moet zijn om de doelstelling te kunnen bereiken. 
 
Het conceptueel model is opgezet met als hoofddoel “toepassen van meetinstrumenten om 
de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen met betrekking tot maatschappelijk 
vastgoed te meten”(zie figuur Conceptueel model). Om hier antwoord op te geven is 
informatie nodig over de betrokken partijen bij maatschappelijk vastgoed, situatieschetsen, 
manier van afname, activiteiten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en wat men 
precies onder maatschappelijk vastgoed bestaat. Deze elementen zijn van belang in het 
onderzoek. 
 
Figuur: Conceptueel model 

 

                                                 
10 http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/m.c.achterkamp/elo/aanv_probleemstelling.htm 
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3. Onderzoeksmethode 
 

Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksmethoden die bij dit onderzoek naar voren komen. Er 
wordt beschreven op welke wijze antwoord wordt gevonden op de probleemstelling van het 
onderzoek. Tevens komen het onderzoekstype, de populatie en de steekproef van dit 
onderzoek aan bod. Daarna wordt het verloop van het onderzoek behandeld en de 
verantwoording voor het aanpassen van de vragenlijst. Uiteindelijk wordt er gekeken naar 
de uitwerking en uitvoering van het onderzoek.  

3.1 Probleemstelling en onderzoeksmethode 
 

De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is de stand van zaken van de 
uitbesteding door gemeenten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 
 
Het vraagtype van de probleemstelling is beschrijvend en ontwikkelend. Dit omdat de 
probleemstelling meet wat de stand van zaken op dit moment is. Aangezien het draait om 
een monitor, wordt er dus ook gekeken naar de ontwikkeling van deze stand van zaken.  
 
De onderzoeksmethode moet de vraag in de probleemstelling kunnen beantwoorden. Er is 
gekozen voor een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Dit in de vorm van 
telefonisch een vragenlijst afnemen bij gemeenten. Het gaat hierbij om een telefonisch half 
gestructureerd open interview. Hier zit enige structuur in, maar het biedt ook de vrijheid om 
door te vragen over bepaalde onderwerpen.  

3.2 Populatie 

 
Met ‘populatie’ wordt het domein aangegeven waarop het onderzoek betrekking heeft. De 
onderzoeksgroep in dit onderzoek omvat alle gemeenten die gelegen zijn in Nederland. Dit 
omdat het onderzoek inzicht moet geven op welke manier Nederlandse gemeenten omgaan 
met maatschappelijk vastgoed wordt omgegaan. Het maatschappelijk vastgoed is 
voornamelijk in beheer van gemeenten. In totaal telt Nederland 441 gemeenten. Hieruit 
wordt een aselecte steekproef getrokken. Deze steekproef wordt hieronder verder 
toegelicht.11 

3.3 Steekproef 

 
Door middel van een steekproef maakt men een selectie uit de vooraf vastgestelde 
populatie. Wanneer de steekproef aselect en representatief wordt getrokken, is deze 
generaliseerbaar voor de gehele populatie. Net zoals het voorgaande jaar is ook dit jaar een 
aselecte steekproef getrokken uit alle gemeenten in Nederland. Van de in totaal 441 
gemeenten is een lijst gemaakt. Alle gemeente zijn in een Excel bestand gezet waarna elke 
vierde is gemeente geprikt. Hierbij is bovenaan de lijst begonnen. Uiteindelijk ontstond er 
een lijst van 110 gemeenten, geselecteerd uit de oorspronkelijke lijst van 441 gemeenten. 
Na één week bellen bleek dat deze lijst te kort was om een goede respons te behalen. 
Daarom is elke gemeente boven de vierde gemeente (de derde als het ware) ook bij de 

                                                 
11

 Zie bijlage 1: Lijst van alle gemeenten uit de steekproef  
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steekproef betrokken. In bijlage I is er een lijst te vinden van de gemeenten die deel 
uitmaken van de populatie. In deze lijst zijn de gemeenten die de vragenlijst hebben 
beantwoord aangegeven met donkergrijs.  
 
Een steekproef moet representatief, willekeurig en voldoende groot zijn. Representativiteit 
houdt in dat kenmerken van de eenheden in de steekproef een weerspiegeling zijn van de 
populatie.12 De steekproef is representatief doordat er een steekproef is genomen uit alle 
gemeenten in Nederland (de populatie) bestaat. De steekproef dient ook willekeurig te zijn. 
Dit betekent dat elke gemeente dezelfde kans heeft om tot de steekproef te behoren. 
Aangezien er een aselecte steekproef is getrokken, is aan deze eis voldaan. Tot slot dient de 
steekproef voldoende groot te zijn. Bij een kleine populatie (<100) dient de steekproef in 
verhouding redelijk groot te zijn, wil men deze als valide beschouwen. Echter bij een grotere 
populatie (>100) volstaat in verhouding tot de populatie een kleinere steekproef. Aangezien 
de populatie redelijk groot was (441 gemeenten) en de steekproef exact de helft van de 
populatie inhoud, is deze voldoende groot. 
 
Aanpassing steekproef 
In eerste instantie is er gekozen om elke vierde gemeente op de alfabetisch geordende lijst 
te selecteren voor de steekproef. Dit omdat er van een respons van 80 procent werd 
uitgegaan. Door 110 gemeenten te selecteren, werd er gehoopt op een respons van 80 
gemeenten. Na de eerste ronde bellen werd er echter geconstateerd dat de verwachte 
respons veel lager lag. Omdat er meer gemeenten benaderd moesten worden, werd er 
gekozen om iedere onderzoeker/enquêteur te voorzien van een nieuwe bellijst met 
gemeenten. Hiervoor werd elke derde gemeente uit de lijst gekozen. Uiteindelijk zijn dus alle 
derde en vierde gemeente op de lijst geselecteerd.  

3.4 Dataverzamelingsmethode 

 
Voor dit onderzoek is gekozen voor een combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksmethode, namelijk het telefonisch interviewen van gemeenten. Dit omdat er uit 
vorig onderzoek is gebleken dat het afnemen van een telefonisch interview de meest 
efficiënte manier is om de nodige informatie van de gemeente te verkrijgen. Het persoonlijk 
afnemen van de enquête had geen meerwaarde opgeleverd, omdat de vragen prima 
telefonisch te beantwoorden zijn. Het persoonlijk afnemen zou dan ook extra en onnodig 
veel tijd in beslag hebben genomen. Bij het schriftelijk afnemen van een enquête riskeert 
men dat de vragenlijst onderop een stapel belandt, waardoor de respons uitblijft. Met het 
afnemen van telefonische interviews is het mogelijk om in een relatief korte tijd een groot 
aantal respondenten bereiken. Dit was nodig omdat er zoveel mogelijk gemeenten dienden 
te worden benaderd binnen korte tijd. Daarnaast was de mankracht en ook het budget 
gering waardoor het onmogelijk was alle gemeenten in Nederland persoonlijk te benaderen. 
De vragenlijst is opgezet in de vorm van een open interview. Hierbij is gekozen voor een 
telefonisch half gestructureerd open interview. Er is er dus wel enige structuur, maar is er 
ook de vrijheid om door te vragen over een bepaald onderwerp.  

                                                 
12

 Nel Verhoeven, Wat is onderzoek? – 2
e
 druk, Boom Onderwijs 
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Er is voor gekozen om de telefoongesprekken niet op te nemen. Dit omdat budget en tijd dit 
niet toelieten. Er was geen beschikking over middelen om telefoongesprekken op te nemen, 
en zelfs als dat wel zo was geweest zou een gesprek zelden tot niet worden teruggeluisterd. 
Antwoorden op gesloten vragen waren eenvoudig aan te kruisen op de vragenlijst. In het 
geval van open vragen volstond het om een kort antwoord te noteren. Door de eenvoudige 
verwerkingsmogelijkheden was het eenvoudig de vragenlijsten af te nemen, waardoor 
geprobeerd is de geldigheid en de betrouwbaarheid van het onderzoek intact te houden.  
 
De validiteit van het onderzoek is vergroot door, daar waar mogelijk, op rustige plekken te 
bellen. Hierdoor was het voor de leden van de onderzoeksgroep eenvoudiger om zich te 
concentreren. Daarnaast werd er rekening gehouden met de opening- en lunchtijden van 
gemeenten. Maandag bleek een drukbezette dag voor gemeenteambtenaren. Tussen 12.00 
uur en 13.20 uur waren de meeste ambtenaren met lunchpauze en op vrijdagen na 16.00 
uur was voor hen het weekend vaak al begonnen. Door niet op deze tijden te bellen werd de 
kans kleiner dat er geen vragenlijst afgenomen kon worden.  
 
Het onderzoek betreft een monitor. Dit houdt in dat het onderzoek jaarlijks gehouden wordt 
om trends en ontwikkelingen te signaleren. Het (concept)onderzoek is opgezet in 2007. Toen 
heeft men zich bezig gehouden met het opstellen van een vragenlijst. Het daarop volgende 
jaar (2008) is het onderzoek voor het eerst uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn 
gepubliceerd in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Het onderzoek maatschappelijk 
vastgoed 2009 is dus het tweede uitgevoerde onderzoek voor de monitor. 

3.5 Verloop veldwerk 

Hieronder worden zaken beschreven waar de onderzoekers mee geconfronteerd zijn tijdens 
het verloop van het onderzoek. Hieronder valt onder meer de aanpassing van de vragenlijst, 
de uiteindelijke respons en de onverwachte ontwikkelingen. 
  
3.5.1 Aanpassing vragenlijst 
 
De problemen waar tegenaan werd gelopen tijdens het veldwerk verschillen niet veel van 
die van de ervaren problemen uit het onderzoek uit 2008. Hier vallen onder andere de 
verschillende organisatiestructuren binnen de gemeenten en de beschikbaarheid van de 
verantwoordelijke personen onder.  
 
Tijdens het onderzoek van 2008 kwam men tot de conclusie dat sommige vragen uit de 
vragenlijst te onduidelijk waren geformuleerd. Bij het afnemen van de vragenlijst liep het 
interview herhaaldelijk vast bij bepaalde vragen. Respondenten wisten niet goed wat er 
precies met de vraag bedoeld werd. Hierdoor werd er besloten dat voor het onderzoek van 
2009 de vragenlijst op bepaalde punten aangescherpt en tevens verbeterd moest worden. 
Hieronder volgt een uitwerking van deze aangepaste vragen. Zie voor de herziene vragenlijst 
Bijlage II.  
 
Herziene vraag 1 
 
Vraag 1 (versie 2008):  
Welke soorten maatschappelijk vastgoed komen op dit moment voor binnen uw gemeente? 
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Vraag 1 (versie 2009):  
Over welke soorten maatschappelijk vastgoed heeft de gemeente op dit moment directe 
verantwoordelijkheid? 

 
Bovenstaande vraag is de eerste vraag op de lijst. Deze vraag is aangepast omdat in de 
eerste versie gevraagd wordt naar al het vastgoed dat binnen de gemeente voorkomt. In de 
herziene vraag spitst het meer toe op het vastgoed waar de gemeente op dit moment de 
verantwoordelijkheid over heeft. Hier zit een wezenlijk verschil in. Tijdens het afnemen van 
de vraag zijn er geen problemen ondervonden. Bij duidelijke formulering kon zonder moeite 
de lijst van de soorten maatschappelijk vastgoed nagelopen worden. Hierop kon vervolgens 
een duidelijk beeld gecreëerd worden van de vastgoedportefeuille van de desbetreffende 
gemeente. 
 
Herziene vraag 2  
 
Vraag 2 (versie 2008): 
Hoeveel maatschappelijk vastgoed is er op dit moment aanwezig in uw gemeente? 
 
a. Hoeveel locaties zijn in gebruik? < 25 / 25 – 50 / 50 – 100 / 100 – 200 / > 200 / weet niet 
b. Hoeveel vierkante meter b.v.o. is in gebruik? < 25.000 / 25.000 – 50.000 / 50.000 – 100.000 /  
     100.000 – 200.000 / > 200.000 / weet niet 
c. Hoe is de verdeling over de sectoren onderwijs, sport, cultuur, welzijn en onderwijs? 
 
Vraag 2 (versie 2009):   
 
Hoeveel maatschappelijk vastgoed is op dit moment aanwezig in uw gemeente? Antwoord:  …… 
a. Hoeveel locaties zijn hiervan in gebruik? 
 
A. <25 
B. 25 -50 
C. 50-100 
D. 100 – 200 
E. > 200 
F. Weet niet 
 
b. Hoeveel vierkante meter b.v.o. is in gebruik? 
 
A. <25.000 
B. 25.000 – 50.000 
C. 50.000 – 100.000 
D. 100.000 – 200.000 
E. > 200.000 
F. Weet niet, waarom niet? 
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c. Hoe is de verdeling over de sectoren onderwijs, sport, cultuur, welzijn en overig in procenten per 
sector? 
 
Onderwijs….% 
Sport…% 
Cultuur…% 
Welzijn…% 
Overig …% 

 
Bovenstaande vraag is minimaal aangepast. De vraag van onderdeel a is zo geherformuleerd 
dat deze vraag aansluit op de vraag ervoor. Hierdoor ontstaat er meer cohesie tussen de 
verschillende onderdelen van de vraag en weet de respondent dus dat het over hetzelfde 
onderwerp gaat. Bij de afname werd er wisselend gereageerd. Het kwam dikwijls voor dat 
respondenten geen duidelijk antwoord konden geven. De meeste antwoorden op de 
subvragen zijn dan ook grove berekeningen.  
 
Op de hoofdvraag “hoeveel maatschappelijk vastgoed is er op dit moment aanwezig in de 
gemeente?”, was doorgaans het antwoord: “Daar durf ik geen exacte uitspraken over te 
doen”. Wel kon er een indicatie gegeven worden die aangaf waar dat aantal ongeveer tussen 
lag. De vraag zou in dit geval kunnen volstaan met “kunt u een indicatie geven waartussen 
het aantal ligt?”  
 
Het antwoord op de 2e subvraag “een beschrijving van het aantal vierkante meters b.v.o.” is 
in de regel onbekend terrein. Om hier toch een zo sluitend mogelijk antwoord op te krijgen 
hielp het af en toe om door te vragen. Vaak leverde dit echter ook geen concrete resultaten 
op. 
 
Op de derde subvraag “Hoe is de verdeling over de sectoren in procenten verdeeld” werd 
eveneens wisselvallig gereageerd. Er konden geen of moeilijk percentages gegeven worden 
van de onderverdeling van de sectoren. De meeste antwoorden zijn dan ook geschat. 
 
Vraag 7 (voorheen vraag 6) moet inzicht geven op welke manier gemeenten samenwerken 
met andere partijen. Bij het onderzoek in 2008 werd duidelijk dat veel respondenten zich 
geen raad wisten met de vraag. Hij werd niet duidelijk gesteld en de respondent bleef de 
afnemer vaak een antwoord schuldig. Er is besloten deze vraag te herzien. Doordat de 
nieuwe versie verduidelijkt is door middel van een kortere formulering en duidelijker 
taalgebruik, kon deze gemakkelijk beantwoord worden. Tevens is de vraag opgedeeld in 
stappen, hierdoor wordt de het voor de respondent makkelijker de vraag te begrijpen.  
 
Om op elke vraag een exact antwoord te krijgen, en de gemeenten vaak waren opgedeeld in 
verschillende afdelingen die zich met het vastgoed bezig hielden, werd er halverwege een 
vraag nog wel eens doorverwezen naar een andere persoon. Dit neemt veel tijd in beslag. De 
beste manier om een goed antwoord te krijgen was om de betreffende respondent te 
vragen om een indicatie van het antwoord te geven. Tevens viel het op dat de 
verantwoordelijke over het maatschappelijk vastgoed een druk bezette agenda had. Dit 
resulteerde in dialogen als, “De meneer/mevrouw die gaat over het maatschappelijk 
vastgoed is op dit moment niet aanwezig was, kunt u het op een later tijdstip proberen?” 
Wanneer er dan weer gebeld werd bleek vaak dat betreffende persoon niet aanwezig, dan 
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wel bezet was. Het kwam nog wel eens voor dat het vraaggesprek te lang duurde. Dit had als 
gevolg dat de respondent zo snel mogelijk wilde afronden, wat uiteindelijk resulteerde in het 
onvolledig beantwoorden van vragen. Het advies hierop is om de vragen met een lagere 
prioriteit eruit te halen, voorbeelden hiervoor zijn: Vraag 2b en 2f.  

3.5.2 Respons 

 
In het onderzoek van 2008 zijn er 150 gemeenten benaderd waarvan er 56 respons gaven. 
Voorgaand jaar is er een aselecte steekproef gehouden. In totaal hebben zijn er 219 
gemeenten benaderd, waarvan er 70 respons hebben gegeven. Dit resulteert in een respons 
van 32 procent . Dat de respons maar 32 procent bedraagt, is omdat:  
 

 Gemeenten niet weten wie de verantwoordelijke is, waardoor het vaak gebeurt dat 
er wordt doorverbonden en vervolgens de telefoniste neerlegt.  

 Gemeenten geen informatie willen verstrekken, omdat ze duidelijke afspraken 
hebben gemaakt dat ze geen enquêtes afnemen.  

 De mensen die verantwoordelijk zijn voor het maatschappelijk vastgoed continu 
onbereikbaar zijn.  

 De mensen die verantwoordelijk zijn de komende twee weken niet beschikbaar 
waren.  

 Het vastgoed al uitbesteed werd aan marktpartijen, waardoor de gemeente zelf er 
niet meer over ging. Dit is slechts twee keer voorgekomen.  

 Iemand een dak stond te bedekken van een schoolgebouw, die overigens wel onder 
het maatschappelijke vastgoed van de gemeente valt.  

3.5.3 Onverwachte ontwikkelingen 

 
Tijdens het onderzoek hebben er niet veel onverwachte ontwikkelingen plaatsgevonden. Het 
enige waar tegen aangelopen werd was de aanpassing van de steekproef. Bij de 
voorbereiding van het onderzoek werd aangenomen dat gemeenten, wanneer zij gebeld 
werden, uiteindelijk altijd wel mee wilden doen met het onderzoek. Tijdens het bellen bleek 
echter dat de verantwoordelijke ambtenaar vaak niet aanwezig was, of dat het binnen de 
gemeente zelf niet duidelijk was wie er over het maatschappelijk vastgoed ging. Hierdoor 
kwam het uiteindelijke aantal respondenten lager te liggen dan verwacht waardoor er een 
tweede steekproef getrokken diende te worden. 
 

3.6 Analysemethoden 

 
Hieronder zal dieper worden ingegaan op verschillende aspecten van het onderzoek. 
Onderdelen die besproken worden zijn de uitvoeringsprocedure en registratie en analyse 
van de verzamelde gegevens.  

3.6.1 Uitvoeringsprocedures 

De populatie die is geselecteerd zijn verschillende gemeenten in Nederland. Vanwege de 
grote (en landelijk verspreidde) populatie is er voor gekozen de gemeenten telefonisch te 
benaderen. Om deze vragenlijsten telefonisch uit te voeren is er gebruik gemaakt van 
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telefoons in de Marie Kamphuisborg. Hieraan voorafgaand hebben de afnemers van de 
vragenlijst een telefoontraining gevolgd die is gegeven door Ruud Vriese, docent aan de 
Hanzehogeschool te Groningen. 
In totaal kon er twee weken gebeld worden naar gemeenten. In de eerste week werd er met 
negen man gebeld. In de tweede week werd besloten dat één persoon verantwoordelijk was 
voor de invoer van de resultaten in SPSS. 13 Er is daarom ook besloten om deze persoon niet 
meer te laten bellen. De overige personen gingen verder met het telefonisch afnemen van 
de vragenlijst.  
 
Het telefoongesprek werd gestart door te bellen naar het algemene nummer van de 
gemeente. Aan de receptionist(e) werd gevraagd om doorverbonden te worden naar de 
persoon die verantwoordelijk is voor het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Af 
en toe was het nodig om de receptionist(e) uit te leggen wat maatschappelijk vastgoed 
precies inhield en onder welke afdeling dit kon vallen. Vaak was het zo dat de juiste persoon 
niet in één keer bereikt kon worden. Er werd dan een tijdstip gegeven waarop de persoon 
weer aanwezig zou moeten zijn en er diende dan teruggebeld te worden. Als de juiste 
persoon tijd had om de vragenlijst te doorlopen, en deze ingevuld was, werd er nog 
gevraagd of de respondent interesse heeft in de uiteindelijke brochure van de Barometer 
Maatschappelijk Vastgoed 2009. Zo ja, dan diende de naam en adresgegevens van de 
desbetreffende persoon geregistreerd te worden. Deze gegevens kunnen in de toekomst 
ook gebruikt worden voor het (opnieuw) contacteren van de gemeenten. 

3.6.2 Analyse van gegevens 

 
Bij de verwerking van de gegevens uit de vragenlijst is er gebruik gemaakt van SPSS. Met 
behulp van SPSS kunnen er verbanden tussen de verschillende gegevens worden gelegd. Om 
gebruik te maken van dit programma, dienden alle uitkomsten te worden vertaald naar 
codes. Deze codes zijn opgenomen in een codeboek om de invoering te vergemakkelijken.  
 
Het is belangrijk om het inwoneraantal van een gemeente te registreren. Hierdoor kan er 
gekeken worden of er verbanden zijn tussen de grootte van de gemeenten en de gegeven 
antwoorden. Daarom is het noodzakelijk om per gemeente weer te geven wat het 
inwoneraantal is. Hierbij onderscheidt met kleine gemeenten (0-20.000 inwoners), 
middelgrote gemeenten (20.000 tot 55.000 inwoners) en grote gemeenten (meer dan 
55.000 inwoners). Deze drie categorieën worden in SPSS aangegeven aan de hand van een 
code. In bovenstaande tabel is te zien dat gemeenten van 0 tot 20.000 inwoners worden 
aangegeven met code 1, gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners met code 2 etc. Aan de 
hand van deze codes kunnen de resultaten worden afgeleid. 
 

                                                 
13

 SPSS is een computerprogramma dat helpt met de analyse van statistische gegevens.  
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In 2008 werd de eerste Barometer Maatschappelijk Vastgoed uitgegeven. Aangezien het 
onderzoek van 2009 een vervolgonderzoek is op dat van 2008 (het is immers een monitor), 
dienen er trends gesignaleerd te worden. Dit gebeurt door de resultaten van het onderzoek 
met de uitkomsten van het voorgaande jaar te vergelijken. Hiervoor is het handig om 
dezelfde verbanden te leggen die men eerder heeft gelegd. Voor de brochure zal er dus 
gekeken worden naar de samenvatting van de onderzoeksresultaten uit 2008. Hieronder 
vallen onder andere vastgoedportefeuilles van gemeenten, inzicht in de kwaliteit van het 
vastgoed, organisatie van de vastgoedtaken, actuele beleidsthema’s binnen de gemeente en 
toekomstverwachtingen. 

3.6.3 Onderzoeks verbanden 

Voor het scheppen van onderzoeksverbanden is het van belang om te weten wat er precies 
met elke enquêtevraag bereikt dient te worden. Aan de hand hiervan kunnen verschillende 
vragen gekruist worden om zo de gewenste informatie te verkrijgen. De 12 enquête vragen 
zijn ingedeeld in vier categorieën. Met behulp van vraag 12 worden er onderzoeksverbanden 
geschept die betrekking tot de politieke kleur van de gemeenten. 
 
De vragen 1 en 2 hebben betrekking tot het maatschappelijk vastgoed binnen de 
gemeenten. Deze twee vragen zijn van belang om inzicht te krijgen in welke typen en de 
hoeveelheden maatschappelijk vastgoed binnen gemeenten voorkomen. Ook komt door 
deze vragen naar voren wie de directe verantwoordelijke is voor het maatschappelijk 
vastgoed. 
 
Met de vragen 3 tot en met 6 zijn de gemeentelijke kerntaken en actuele beleidsthema’s 
met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed in kaart gebracht. De vragen 3 en 4 zijn 
gericht op taken zoals beleid, financiering, projectontwikkeling, beheer en exploitatie van 
het maatschappelijk vastgoed. De vragen 5 en 6 geven inzicht in actuele beleidsthema’s 
binnen de gemeenten. 
  
De vragen 7 tot en met 11 zijn van belang om inzicht te krijgen op welke manier gemeenten 
samenwerken met andere marktpartijen. De vragen 8 tot en met 10 geven inzicht op de 
voor- en nadelen die de gemeenten ervaren binnen de samenwerking met andere 
marktpartijen. Vraag 11 geeft een beeld van het toekomstperspectief tussen de 
samenwerking van gemeenten met andere marktpartijen. 
 
Tot slot vraag 12, deze bestaat uit een vijftal stellingen. Met deze stellingen is informatie 
verkregen hoe gemeenten aankijken tegen de samenwerking met andere marktpartijen. Aan 
de hand van de vijf stellingen worden er onderzoeksverbanden geschept die aangeven of de 
stellingen betrekking hebben op de politieke kleur van de gemeenten.
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4. Resultaten 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken.  

4.1 Beschrijving onderzoeksgroep 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de onderzoeksgroep, de verwachtingen en de 
realiteit bij het bellen, veel gehoorde respons bij gemeenten en tips voor de volgende 
onderzoeksgroep. 

4.1.1 Verwachtingen en de realiteit 

 
Bij de start van het onderzoek werd gedacht dat het relatief eenvoudig zou zijn om een 
hogere respons te behalen dan tijdens het onderzoek in 2008. Na een week bellen bleek dat 
er echter al achter dat dit een illusie was. Uiteindelijk zijn er na exact twaalf dagen bellen 
zeventig vragenlijsten verwerkt in SPSS. Van de zeventig gemeenten die meegewerkt hebben 
aan het onderzoek, wensen tweeënvijftig gemeenten de resultaten te ontvangen. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat gemeenten wel geïnteresseerd zijn in een overzicht hoe het 
beheer van maatschappelijk vastgoed geregeld is bij hun eigen gemeente en in andere 
gemeenten.  

4.1.2 Veel gehoorde respons 

 
Na twaalf dagen bellen kon er een balans opgemaakt worden van de meest gehoorde 
opmerkingen, commentaar en de opmerkelijkste gesprekken. Bij vrijwel alle gemeenten 
ontstond enige onduidelijkheid bij de telefonistes: wat is maatschappelijk vastgoed en wie 
zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn? Slechts één gemeente stelde dusdanig moeilijke 
vragen dat de opdrachtgever contact op moest nemen met de desbetreffende gemeente. De 
grootste frustratie was unaniem de zin ‘Meneer/mevrouw X zit niet op zijn/haar plaats, kunt 
u later terugbellen?’. Doordat er geen vaste belplekken waren, was het niet mogelijk voor 
gemeenten om terug te bellen, hoewel regelmatig gezegd werd dat dit geen probleem zou 
zijn. Tijdens één gesprek kwam een onderzoeker terecht bij iemand die het dak stond te 
dekken van een school. Het kwam vaak voor dat na enkele keer bellen de persoon aan wie in 
eerste instantie werd doorverbonden niets met maatschappelijk vastgoed te maken had. 
Gemeenten gaven vaak ontwijkende antwoorden wat betreft vraag 4 over de verdeling 
tussen afdeling en diensten en het percentage waarin ze zelf de taken uitvoeren. Vaak werd 
hier geantwoord dat ze er mee bezig zijn en dat het binnenkort allemaal gaat veranderen. 
Aangezien het onderzoek gebaseerd is op dit moment hebben de gemeenten aangeven hoe 
de stand van zaken op dit moment is.  

4.1.3 Tips voor een volgend onderzoek 

 
Om te zorgen dat een volgende onderzoeksgroep meer en vooral sneller respons krijgt, zijn 
hieronder een paar tips opgenomen: 
 

 Selecteer niet te weinig gemeenten voor de steekproef. Er is in dit onderzoek een 
slechts een respons behaald van 32 procent terwijl verwacht werd dat de respons 50 
procent zou zijn. 
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 Spreek af hoe vaak een gemeente wordt teruggebeld. Sommige gemeenten kunnen 
vijf keer gebeld worden zonder dat er respons komt.  

 Maak duidelijke afspraken over wie wanneer belt en waar gebeld wordt. Zo wordt 
ergernis onderling en bij docenten die hun telefoon af moeten staan voorkomen. 

 Spreek duidelijk af hoeveel gemeenten ieder groepslid belt en wat de sancties zijn als 
een groepslid zijn ‘bellijst’ niet volledig nagebeld heeft. 

 Bel niet op maandagochtend of vrijdagmiddag. Dan is iedereen in gesprek of heeft 
een vrije dag. 

 

4.2 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 

Deze paragraaf behandelt de resultaten van de vragen en de meest gelegde en interessante 
verbanden. De vragenlijst die wij gebruiken kunt u vinden in bijlage II.  
 

4.2.1 Resultaten per vraag 14 
 

Vraag 1: Welke soorten maatschappelijk vastgoed heeft de gemeente op het moment 
directe verantwoordelijkheid voor? 
Het blijkt dat de top drie 
van 
verantwoordelijkheid 
bestaat uit: sporthallen, 
trouwlocaties en ook de 
huisvesting van de 
gemeentelijke 
organisaties. Zij worden 
respectievelijk 68, 64 en 
60 keer met ‘ja’ 
beantwoord. Musea, 
muziekscholen en 
theaters blijken in 46, 43 
en 36 gevallen niet 
aanwezig te zijn in een 
gemeente. Opvallend is 
dat maar 19 gemeenten multifunctionele accommodaties hebben terwijl het bouwen van 
multifunctionele accommodaties momenteel een trend is. 
 
 
 
 

Vraag 2: Hoeveel maatschappelijk vastgoed is op dit moment aanwezig in uw gemeente? 
Hoeveel zijn hiervan in gebruik en hoe is de verdeling over de diverse sectoren? 
Bij deze vraag liepen veel gemeenten vast. Zij hebben geen inzicht in het aantal locaties dat 
zij hebben en gokten daarom. Vooral het aantal vierkante meters was gokwerk. 42 
gemeenten antwoorden dat zij de gegevens niet beschikbaar hadden of niet konden 
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 Grafische weergaven kunt u vinden in bijlage III 
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vinden.15 De meeste gemeenten (35,7 procent) hebben minder dan 25 locaties in gebruik 
met de bestemming maatschappelijk vastgoed. 21 Gemeenten hebben 25 tot 50 locaties in 
gebruik voor het maatschappelijk vastgoed. Slecht 9 gemeenten hebben meer dan 200 
locaties 16. Het blijkt dat gemeenten de procentuele verdeling tussen de sectoren onderwijs, 
sport, cultuur, welzijn en overig moeilijk vinden om aan te geven. Maar liefst 21 gemeenten 
konden deze vraag niet beantwoorden. Van alle ondervraagde gemeenten konden slechts 46 
deze vraag volledig beantwoorden waarvan veel aangaven de verdeling te schatten. Slechts 
enkele gemeenten gaven aan dat zij meedoen aan de ROZ/IPD index en daarom exacte 
cijfers konden verschaffen. 
Vraag 3: Worden onderstaande taken binnen uw gemeente beschouwd als gemeentelijke 
kerntaken met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 
Het is opvallend dat 31,4 procent van de gemeenten aangeeft dat zij beheer en exploitatie 
geen gemeentelijke kerntaak vinden 17. Van alle gemeenten vindt 91,4 procent dat 
beleidsontwikkeling en financiering bij de gemeentelijke kerntaken hoort. 92,6 procent vindt 
dat het toewijzen van locaties een kerntaak is. Slechts drie gemeenten vinden dat het 
toewijzen van locaties niet behoort tot de gemeentelijke kerntaken. 
 
Vraag 4: Hoe zijn de taken zoals beleid, financiering, projectontwikkeling, beheer en 
exploitatie met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed nu georganiseerd? Wat is de 
mate van (de)centralisatie ? 
20 gemeenten hebben aangegeven aan dat zij tussen de 75 en 90 procent van alle taken 
(beleidsontwikkeling, financiering (subsidiëring), locaties toewijzen, initiëren van projecten, 
planontwikkeling, project-/procesmanagement, eigendom, beheer en exploitatie, 
kwaliteitsmeting en -handhaving) zelf uitvoeren 18. Slechts 5 gemeenten voeren alle taken 
zelf uit. De taken die de gemeente zelf uitvoert zijn voor 42,9 procent ondergebracht bij 
verschillende diensten. Slechts 12,9 procent van de gemeenten geeft aan dat alles binnen 
één afdeling gebeurt. De taken worden door 32,9 procent van de gevraagde gemeenten 
verdeeld over meerdere afdelingen binnen één dienst 19. 
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 Zie figuur III.2  
16

 Zie figuur III.3 
17

 Zie figuur III.4 
18

 Zie figuur III.5 
19

 Zie figuur III.7 
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Vraag 5: In hoeverre zijn de volgende beleidsthema’s op dit moment actueel binnen uw 
gemeente? 
In gemeenten in Nederland zijn de volgende thema’s zeer actueel: de vorming van 
multifunctionele accommodaties (64,3 procent, kostenreductie en de handhaving van 
voorzieningen in kleine kernen (beide 54,3 procent) en de ontwikkeling van een integraal 
accommodatiebeleid (48,6 procent) 20. De thema’s die het minst actueel zijn, zijn de 
volgende: samenwerking met andere gemeenten (35,7 procent beoordeeld dit als ‘niet 
actueel’), opbrengstverhoging (25,7 procent) en uitbesteding van taken (18,6 procent). 
Opvallend is dat 41,4 procent het thema ‘opbrengstverhoging’ beoordeeld als enigszins 
actueel. Ook beoordeeld 40% procent dat de verhoging van de tevredenheid van de 
gebruikers enigszins actueel is. 
 

Vraag 6: In hoeverre wordt momenteel de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed 
binnen uw gemeente gemeten? 
Het valt bij deze vraag meteen op dat 72,9 procent van de ondervraagden aangeeft dat de 
technische kwaliteit van de gebouwen structureel wordt gemeten. 21Slechts 21,4 procent 
meet structureel de tevredenheid van de gebruikers van het gebouw. 48,6 procent meet de 
tevredenheid incidenteel en 20% meet de tevredenheid helemaal niet. De bijdrage van het 
maatschappelijk vastgoed aan beleidsdoelstellingen wordt door 21,4 procent structureel 
gemeten, 38,6 procent meet incidenteel en 32,9 procent meet de bijdrage niet. In totaal 
konden 4 gemeenten de vraag niet beantwoorden. 
 
Vraag 7: Er volgt nu een vraag die inzicht moet geven op welke manier gemeenten 
samenwerken met andere partijen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. 
90 procent van alle gemeenten werkt 
samen met verenigingen/stichtingen.22 De 
meeste samenwerking gebeurt op het 
gebied van sportontwikkeling (45 
gemeenten), welzijn beheer en exploitatie 
(41 gemeenten), onderwijs, beheer en  
exploitatie en ook sport beheer en 
exploitatie (beide 40 gemeenten) .23 
Met woningcorporaties wordt door 77,1 
procent van de ondervraagde gemeenten 
samengewerkt. De top drie hier bij is: 
welzijn ontwikkeling (31 gemeenten),  
welzijn financiering en beheer&exploitatie 
(beide 29 gemeenten) en onderwijs 
 ontwikkeling (26 gemeenten). Op het gebied van zowel sport als cultuur wordt opvallend 
minder met de woningcorporaties samengewerkt. (in vergelijking met verenigingen en/of 
stichtingen). Meer dan 60 procent van de ondervraagde gemeenten doen op die gebieden 
niets met woningcorporaties. Slechts 40 procent van de gemeenten werkt samen met een 
commercieel bedrijf. De gemeenten die met een commercieel bedrijf werken doen dat 
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voornamelijk op het gebied van sport ontwikkeling en beheer&exploitatie (beiden 12 
gemeenten), cultuur beheer&exploitatie (11 gemeenten) en onderwijs ontwikkeling en 
beheer&exploitatie (beide 10 gemeenten).24 
 
Vraag 8: Welke voordelen ervaart uw gemeente in de samenwerking met marktpartijen 
(ten opzichte van situaties waarin de betreffende taken door de gemeente worden 
uitgevoerd)? 
Gemeenten die met marktpartijen samenwerken ervaren in 68 procent een positieve 
samenwerking (ten opzichte van situaties waarin de betreffende taken door de gemeente 
worden uitgevoerd). Slechts 13 procent van de ondervraagden kon geen voordeel noemen 
en 19 procent had geen antwoord op deze vraag. 25 
 
Vraag 9: Welke knelpunten ervaart uw gemeente in de samenwerking met marktpartijen? 
Op de vraag of de gemeenten ook knelpunten ervaren in de samenwerking met 
marktpartijen antwoordde 75 procent bevestigend en kon deze knelpunten ook noemen. 13 
procent heeft geen knelpunten ervaren in de samenwerking en kon deze daarom ook niet 
noemen. 12 procent van de gemeenten had geen antwoord op deze vraag 26. 
 
Vraag 10: Kunt u een positief voorbeeld noemen van samenwerking met marktpartijen? 
Gemeenten zijn over het algemeen vrij positief over de samenwerking met marktpartijen. 
Maar liefst 62 procent van de gemeenten kon een concreet positief voorbeeld noemen van 
een positieve samenwerking. Hoewel 31 procent van de ondervraagden geen concreet 
positief voorbeeld kon noemen, gaven wel een aantal gemeenten aan dat zij bezig waren 
met het ontwikkelen van plannen en in de toekomst wel een concreet voorbeeld konden 
geven.27 
 
Vraag 11: Verwacht u dat de samenwerking met marktpartijen in uw gemeente zal 
toenemen? 
Maar liefst 72 procent van alle gemeenten verwacht dat de samenwerking tussen de 
gemeenten en de marktpartijen in de toekomst zal toenemen.28 Het antwoord ‘nee, de 
samenwerking zal niet toenemen’ wordt door 13 procent gegeven. 
 
Vraag 12: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Deze vraag geeft vijf stellingen met de mogelijke antwoorden: sterk eens, enigszins eens, 
enigszins oneens, sterk oneens, weet niet.  
 
De eerste stelling is: de belangen van marktpartijen zijn strijdig met de doelstellingen van 
maatschappelijk vastgoed. 7 procent van de ondervraagden wist hier geen antwoord op. 20 
procent was het sterk oneens met deze stelling en 37 procent was enigszins oneens. 28 
procent was enigszins eens en van alle ondervraagden was 8 procent sterk eens met deze 
stelling.29 
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De tweede stelling is: marktpartijen zijn beter toegerust om maatschappelijk vastgoed 
professioneel te ontwikkelen. 10 procent van de ondervraagden wist hier geen antwoord op. 
12 procent was het sterk oneens met deze stelling en 17 procent was het enigszins oneens. 
38 procent was het enigszins eens en van alle ondervraagden was 21 procent het sterk eens 
met deze stelling. 
 
De derde stelling is: maatschappelijk vastgoed moet door de overheid worden beheerd. Alle 
ondervraagden hebben hier een antwoord op gegeven. 30 procent was het sterk oneens 
met deze stelling en 28 procent was het enigszins oneens. 23 procent was het enigszins eens 
en van alle ondervraagden was 17 procent het sterk eens met deze stelling. 
 
De vierde stelling is: woningcorporaties hebben gemeenten ten aanzien van maatschappelijk 
vastgoed meer te bieden dan commerciële bedrijven. 10 procent van de ondervraagden 
wisten hier geen antwoord op. 13 procent was het sterk oneens met deze stelling en 8 
procent was het enigszins oneens. 43 procent was het enigszins eens en van alle 
ondervraagden was 26 procent het sterk eens met deze stelling. 
 
De vijfde stelling is: in de toekomst wordt het meeste maatschappelijk vastgoed door 
marktpartijen ontwikkeld en beheerd. 11 procent van de ondervraagden wisten hier geen 
antwoord op. 20 procent was het sterk oneens met deze stelling en 18 procent was het 
enigszins oneens. 26 procent was het enigszins eens en van alle ondervraagden was 25 
procent het sterk eens met deze stelling. 
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4.2.2 Verbanden tussen antwoorden 

 

Van alle gemeenten die met commerciële bedrijven samenwerken of hebben gewerkt, 
ervaren 47 voordelen in het samenwerken met commerciële partijen. Slechts 9 ervaren geen 
voordelen.  
 
Van alle 70 ondervraagde gemeenten zijn er 32 gemeenten politiek links en 38 politiek 
rechts.30 De meeste gemeenten met 20.000 of minder inwoners en gemeenten met 20.000 
tot 55.000 inwoners zijn rechts terwijl gemeenten groter dan 55.000 inwoners links zijn.31 
De voorzichtige conclusie mag worden getrokken dat de provincies Drenthe, Groningen en 
Limburg links zijn, de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, 
Utrecht en Zuid-Holland rechts zijn en de provincies Friesland, Gelderland en Zeeland geen 
politieke voorkeur hebben. 
 
De linkse provincies zijn het eerder oneens met de stelling dat de belangen van 
marktpartijen strijdig zijn met de doelstellingen van maatschappelijk vastgoed (stelling A van 
vraag 12). In theorie zouden deze provincies eerder geneigd zijn tot samenwerken met 
marktpartijen. De rechtse provincies zijn het eerder eens met deze stelling. De neutrale 
provincies zijn het grotendeels oneens met deze stelling .32 
 
Met de tweede stelling van vraag 12 (marktpartijen zijn beter toegerust om maatschappelijk 
vastgoed professioneel te ontwikkelen) zijn zowel de linkse, rechtse als de neutrale 
provincies het eens.33 Dat betekend dat elke provincie inziet dat marktpartijen een goede 
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed. 
 
Maatschappelijk vastgoed moet door de overheid worden beheerd. De linkse provincies zijn 
hierover verdeeld; Drenthe is het sterk eens met deze stelling terwijl Groningen het 
enigszins oneens is met de stelling. Hoewel ook de rechtse provincies zijn verdeeld, zijn zij 
het over het algemeen meer eens met deze stelling. De neutrale provincies zijn het oneens 
met deze stelling.34 Het beheer van het maatschappelijk vastgoed kan daarom in de 
komende decennia overgaan van de overheid naar marktpartijen, maar daarvoor is een 
mentaliteitsverandering nodig die niet makkelijk zal zijn. 
 
De linkse partijen zijn sterk verdeeld over de stelling ‘woningcorporaties hebben gemeenten 
ten aanzien van maatschappelijk vastgoed meer te bieden dan commerciële bedrijven’. Zij 
zijn het zowel sterk eens als sterk oneens met de stelling. De rechtse provincies zijn het meer 
eens met deze stelling dan hun linkse landgenoten. Ook de neutrale provincies zijn het meer 
eens met de stelling.35Woningcorporaties worden gezien als ‘zachter’ dan de commerciële 
bedrijven. De commerciële bedrijven zijn meer geneigd om harde afspraken te maken, 
terwijl woningcorporaties en gemeenten hun opties open willen houden. 36 
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Tot slot de laatste stelling: in de toekomst wordt het meeste maatschappelijk vastgoed door 
marktpartijen ontwikkeld en beheerd. De linkse provincies zijn het grotendeels eens met 
deze stelling. De rechtse provincies zijn sterk verdeeld. Hun meningen lopen uiteen van 
‘sterk eens’ tot ‘sterk oneens’ en ‘weet niet’. De neutrale provincies zijn het met deze 
stelling eens. 37 Dat betekend dat gemeenten in de toekomst vaker marktpartijen zullen 
betrekken bij het beheer en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Vooral in de 
provincies met (op dit moment) een linkse politiek zou een dergelijke samenwerking kunnen 
voorkomen. 

4.2.3 Beantwoording van de deelvragen 

 

Om de probleemstelling te verduidelijken en te ondersteunen zijn er vier deelvragen 
geformuleerd: 
  
Deelvraag 1: Welk type maatschappelijk vastgoed kan worden uitbesteed? 
Deelvraag 2:  Welke instanties komen in aanmerking voor uitbesteding van maatschappelijk  
  vastgoed? 
Deelvraag 3: Zijn er ervaringen bekend met betrekking tot uitbesteding van  
  maatschappelijk vastgoed? Zo ja wat zijn deze ervaringen? 
Deelvraag 4:  Wat zijn de verwachtingen van de gemeenten in Nederland met betrekking  
  tot de uitbesteding van maatschappelijk vastgoed? 
 
Deelvraag 1: Op het gebied van maatschappelijk vastgoed wordt binnen de gemeenten in 
Nederland voornamelijk samengewerkt op het gebied van sport. Deze samenwerking is 
verder op te delen in ontwikkeling, financiering en beheer en exploitatie. De grootste 
samenwerking die op moment plaats vindt is de samenwerking tussen de gemeenten en 
verenigingen en stichtingen. Ook is er een samenwerking tussen commerciële partijen en de 
gemeenten, deze samenwerking is er voornamelijk op het gebied van sport ontwikkeling. Op 
het gebied van sport beheer wordt er op dit gebied het minst samengewerkt. Kortom de 
kansen voor de commerciële partijen zijn het grootste op het gebeid van sport. 
 
Deelvraag 2: Wanneer gemeenten hun werk willen uitbesteden naar een externe partij dan 
wordt dit het meeste gedaan met verenigingen en of stichtingen. Uit ons onderzoek is naar 
voren gekomen dat 90 procent van de ondervraagden ervaringen hebben in een 
samenwerking met verenigingen en of stichtingen. Woningcorporaties bezetten een tweede 
plaats in de samenwerking met gemeenten in Nederland met maar liefst 77,1 procent. Het 
percentage voor commerciële partijen in samenwerking met gemeenten in Nederland is 
slechts 40 procent. De samenwerking van gemeenten met overige partijen bedraagt 5,7 
procent. Kortom de gemeenten in Nederland besteden hun werk voornamelijk uit aan 
verenigingen en of stichtingen. 
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Deelvraag 3: Er zijn ervaringen bekend geworden bij het uitvoeren van ons onderzoek. Zo is 
er uit ons onderzoek naar voren gekomen dat 67 procent van alle ondervraagden een 
voordeel heeft ervaren met betrekking tot uitbesteding van het beheer maatschappelijk 
vastgoed. Slechts 12,9 procent van de ondervraagden geeft aan geen voordeel te ervaren. 20 
procent kon geen antwoord geven op deze vraag (doordat zij geen ervaring hier mee 
hebben). De voordelen die gemeenten hebben ervaren zijn uiteenlopend van efficiency en 
concurrerende prijzen tot en met kennis en kunde, maar ook risico spreiding werd als 
voordeel ervaren. 
 
Deelvraag 4: 68,6 procent van de gemeenten verwacht een toename in de samenwerking 
met marktpartijen op het gebied van uitbesteding van het maatschappelijk vastgoed. De 
toename wordt vooral verwacht op het gebied van Multifunctionele Accommodaties (MFA). 
18,6 procent van de ondervraagden verwacht niet dat de samenwerking toe zal nemen 
hiervoor zijn verschillende redenen zoals een te kleine gemeente of de gemeente heeft een 
te behouden houding. Van alle ondervraagden had 12,9 procent geen antwoord op deze 
vraag.  
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5. Conclusies en Aanbevelingen  

 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het beheer van maatschappelijk vastgoed binnen 
gemeenten momenteel aan veranderingen onderhevig is. Gemeenten in Nederland hebben 
weinig inzicht in de wijze waarop dit bij hun eigen gemeenten, maar ook bij andere 
gemeenten geregeld is. Naar aanleiding van de barometer die in dit rapport besproken 
wordt kunnen een aantal conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.  
 
Voorafgaand aan het onderzoek werd om te beginnen verwacht dat de grootte van een 
gemeente invloed heeft op de mate van uitbesteding van beheer en exploitatie. Een grote 
gemeente besteed meer uit dan een kleine gemeente. Uit het onderzoek is gebleken dat 
zowel de grote als de kleine gemeenten op dit moment nog terughoudend zijn als het gaat 
om uitbesteden. Wel verwacht 68,6 procent van de gemeenten dat de samenwerking met 
marktpartijen in de toekomst zal toenemen.  
 
Daarnaast werd tevens verwacht dat de politieke kleur van een gemeente invloed heeft op 
de mate van uitbesteding van beheer en exploitatie. Verwacht werd dat rechtse gemeenten 
meer uitbesteden dan linkse gemeenten. Uit het onderzoek is echter het tegendeel 
gebleken. Dit blijkt uit het feit dat de linkse provincies het vaker oneens zijn met de stelling 
dat de belangen van marktpartijen strijdig zijn met de doelstellingen van maatschappelijk 
vastgoed. Ook geven de linkse gemeenten aan dat het maatschappelijk vastgoed, wat hen 
betreft, in de toekomst vaker ontwikkeld en beheert wordt door marktpartijen. 
 
Ook werd verwacht dat het aantal respondenten in dit onderzoek meer zijn dan in het 
voorgaande onderzoek. Deze verwachting is juist gebleken. In totaal hebben 70 gemeenten 
meegewerkt aan de barometer van dit jaar, terwijl er aan de barometer van vorig jaar 56 
gemeenten hebben meegewerkt. De toename in het aantal respondenten is met name te 
danken aan de kortere voorbereidingstijd van dit onderzoek en de langere beltijd. 
 
Tot slot werd er verwacht dat er  na afloop van dit onderzoek een ontwikkeling kan worden 
waargenomen in het uitbesteden van taken en de mate van (de)centralisatie’. Op het gebied 
van uitbesteding nemen wij de ontwikkeling waar dat veel gemeenten bezig zijn zich te 
oriënteren op uitbesteding of al bezig zijn om uitbesteding te regelen. Op dit moment is er 
daarom nog geen duidelijke trend waar te nemen. De mate van centralisatie is in dit 
onderzoek duidelijk minder dan in de barometer van 2008. In dit onderzoek geven veel 
gemeenten aan dat zij de taken met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed veelal 
binnen verschillende diensten hebben ondergebracht.  
 
De uitbesteding van taken met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed is nog niet 
overal geaccepteerd. Er wordt wel veel samengewerkt met verengingen en/of stichtingen, 
woningcorporaties en marktpartijen, maar veel gemeenten geven aan dat zij op één of 
andere manier toch betrokken blijven bij het maatschappelijk vastgoed en niet alles 
uitbesteden. De populairste gebieden om uit te besteden zijn: sport en onderwijs. Bij sport 
wordt met name in de ontwikkeling samengewerkt en bij onderwijs zowel in de ontwikkeling 
als het beheer en de exploitatie. Gemeenten die samenwerken of uitbesteden doen dat het 
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liefst bij verenigingen en/of stichtingen, op de voet gevolgd door woningcorporaties. De 
marktpartijen komen op de laatste plaats. 
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt: wat is de stand van zaken van de uitbesteding 
door gemeenten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? Er kan geconcludeerd 
worden dat de uitbesteding nog in de kinderschoenen staat wat betreft volledige 
uitbesteding en dat uitbesteding waarbij de gemeente toch een vinger in de pap houdt het 
vaakst voorkomt. Een probleemstelling wordt ondersteund door deelvragen. Voor deze 
barometer zijn deelvragen opgesteld. Met behulp van de resultaten van het onderzoek zijn 
de deelvragen beantwoord. Zo blijkt dat het type vastgoed dat uitbesteed kan worden niet 
zozeer belangrijk is, maar de partij aan wie uitbesteed wordt wel. Zo wordt er veel 
uitbesteed op sportgebied aan verenigingen en/of stichtingen. Als er uitbesteedt wordt, dan 
is dat vooral aan verengingen en/of stichtingen; 90 procent van de gemeenten heeft hier 
ervaring mee. De woningcorporaties komen met 77,1 procent op de tweede plaats. Met 
marktpartijen werkt slechts 40 procent van de gemeenten samen. De gemeenten die 
samenwerken met marktpartijen zijn daar grotendeels positief over. Zo ervaren gemeenten 
veel meer efficiency bij marktpartijen dan bij henzelf. Tot slot geeft bijna 70 procent van de 
gemeenten aan dat zij verwachten dat hun gemeente in de toekomst meer samen zal gaan 
werken met marktpartijen. 
 
Het doel van dit onderzoek was om een trend te ontdekken in de manier waarop gemeenten 
omgaan met hun maatschappelijke vastgoed. Een trend ontdekken duurt echter langer dan 
twee jaar. Het is wel opmerkelijk dat veel gemeenten nu bezig zijn met het nadenken over 
hun beleid en mate van centralisatie. Tijdens een volgend onderzoek kunnen op dit punt 
ontwikkelingen ontdekt worden die kunnen leiden tot een trend. Het is nu nog te vroeg om 
een trend te ontdekken omdat er slechts één rapport is dat kan dienen als basis. 
 
Tijdens het literatuuronderzoek dat vooraf ging aan het onderzoek kwam naar voren dat 
gemeenten momenteel bezig zijn met het beheer van maatschappelijk vastgoed. Hoewel het 
literatuuronderzoek ons vertelde dat veel gemeenten hun vastgoed overdragen aan speciale 
vastgoedorganisaties of private instellingen, bewees ons onderzoek het tegendeel. Maar 
weinig gemeenten hebben al hun vastgoed centraal en geen enkele van de ondervraagde 
gemeenten had het uitbesteed aan een private instelling. Uit het literatuuronderzoek bleek 
verder dat het maatschappelijk vastgoed aantrekkelijk is voor woningcorporaties en private 
instellingen. Voor de private instellingen hebben wij geen bewijs gevonden, maar 
woningcorporaties zijn zeker partners in het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed. Ook 
het beheer van maatschappelijk vastgoed is bij woningcorporaties in goede handen. 
 
Voor de barometer van volgend jaar kan het interessant zijn om te onderzoeken hoe 
gemeenten dan de taken verdeeld hebben met betrekking tot maatschappelijk vastgoed en 
in welke mate zij alle taken centraal uitvoeren. Tijdens het afnemen van de vragenlijsten 
gaven veel gemeenten namelijk aan dat zij op deze punten aan het reorganiseren waren of 
daar binnenkort mee bezig zouden gaan. Ook kan onderzocht worden of een nieuwe 
politieke kleur invloed heeft op de plannen met het maatschappelijk vastgoed 38. Tot slot is 
het interessant om te kijken met welke marktpartijen de gemeenten zaken doen. Op dit 
moment worden alle commerciële bedrijven onder de noemer ‘marktpartijen’ in de 
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vragenlijst genoemd. Een uitsplitsing naar bijvoorbeeld bouwbedrijven, adviesbedrijven en 
andere bedrijven kan inzichtelijker maken met welke bedrijven wordt samengewerkt en 
waarom. 
 
De keuze voor de onderzoeksmethode hangt samen met het type onderzoek. Aangezien er 
gekozen is  voor een kwantitatief onderzoek leek de beste mogelijkheid dit te doen via een 
telefonische vragenlijst. Dit omdat er langs deze weg in korte tijd de meeste respons te 
verwachten is. De sterke kanten van deze methodologische keuze zijn dan ook de korte tijd 
waarin een beeld verkregen word van het maatschappelijk vastgoed in de gemeente en de 
relatief hoge respons. Een zwak punt aan deze methode is dat het gesprek met slechts één 
persoon gevoerd kan worden. Doordat het beheer van vastgoed binnen de gemeenten 
verdeeld is over meerdere afdelingen was er vrijwel nooit één persoon die alle vragen wist 
te beantwoorden. Het is bijvoorbeeld voorgekomen dat er halverwege het afnemen van de 
vragenlijst afgehaakt moest worden in verband met het beperkte kennis terrein van de 
respondent. Dit zou verkomen kunnen worden door van te voren de onderwerpen door te 
nemen met de respondent. Op deze manier weet de respondent wat hem te wachten staat. 
Wel neemt hierdoor de tijdsduur voor het afnemen van de vragenlijst toe.  
 
Aangezien er gekozen is  veel waarde hechten aan de kwaliteit van de respons betekend dit 
de gemiddelde tijd die aan het afnemen van een vragenlijst besteed werd toenam. Daar de 
tijd voor het onderzoek echter beperkt was moest soms volstaan worden met het noteren 
van de antwoorden welke in veel gevallen uit schattingen van de respondent bestonden. De 
kwaliteit van de resultaten is hierdoor dan ook lichtelijk  te niet gedaan. Aangezien de 
respons van het onderzoek hoog is en het onderzoek vergelijkbaar is met het onderzoek van 
vorig jaar, daar er trends konden worden waargenomen is de kwaliteit  van de resultaten 
over het algemeen genomen goed.  
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BIJLAGE I Lijst gemeenten steekproef  
 

  Gemeenten op alfabet 

1 Aa en Hunze 

2 Aalburg 

3 Aalsmeer 

4 Aalten 

5 Abcoude 

6 Achtkarspelen 

7 Alblasserdam 

8 Albrandswaard 

9 Alkmaar 

10 Almelo 

11 Almere 

12 Alphen aan den Rijn 

13 Alphen-Chaam 

14 Ameland 

15 Amersfoort 

16 Amstelveen 

17 Amsterdam 

18 Andijk 

19 Anna Paulowna 

20 Apeldoorn 

21 Appingedam 

22 Arcen en Velden 

23 Arnhem 

24 Assen 

25 Asten 

26 Baarle-Nassau 

27 Baarn 

28 Barendrecht 

29 Barneveld 

30 Bedum 

31 Beek 

32 Beemster 

33 Beesel 

34 Bellingwedde 

35 Bergambacht 

36 Bergeijk 

37 Bergen 

38 Bergen 

39 Bergen op Zoom 

40 Berkelland 

41 Bernheze 
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42 Bernisse 

43 Best 

44 Beuningen 

45 Beverwijk 

46 Binnenmaas 

47 Bladel 

48 Blaricum 

49 Bloemendaal 

50 Boarnsterhim 

51 Bodegraven 

52 Boekel 

53 Bolsward 

54 Borger-Odoorn 

55 Borne 

56 Borsele 

57 Boskoop 

58 Boxmeer 

59 Boxtel 

60 Breda 

61 Breukelen 

62 Brielle 

63 Bronckhorst 

64 Brummen 

65 Brunssum 

66 Bunnik 

67 Bunschoten 

68 Buren 

69 Bussum 

70 Capelle aan den IJssel 

71 Castricum 

72 Coevorden 

73 Cranendonck 

74 Cromstrijen 

75 Cuijk 

76 Culemborg 

77 Dalfsen 

78 Dantumadiel 

79 De Bilt 

80 De Marne 

81 De Ronde Venen 

82 De Wolden 

83 Delft 

84 Delfzijl 

85 Den Haag 

86 Den Helder 
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87 Deurne 

88 Deventer 

89 Diemen 

90 Dinkelland 

91 Dirksland 

92 Doesburg 

93 Doetinchem 

94 Dongen 

95 Dongeradeel 

96 Dordrecht 

97 Drechterland 

98 Drimmelen 

99 Dronten 

100 Druten 

101 Duiven 

102 Echt-Susteren 

103 Edam-Volendam 

104 Ede 

105 Eemnes 

106 Eemsmond 

107 Eersel 

108 Eijsden 

109 Eindhoven 

110 Elburg 

111 Emmen 

112 Enkhuizen 

113 Enschede 

114 Epe 

115 Ermelo 

116 Etten-Leur 

117 Ferwerderadiel 

118 Franekeradeel 

119 Gaasterlân-Sleat 

120 Geertruidenberg 

121 Geldermalsen 

122 Geldrop-Mierlo 

123 Gemert-Bakel 

124 Gennep 

125 Giessenlanden 

126 Gilze en Rijen 

127 Goedereede 

128 Goes 

129 Goirle 

130 Gorinchem 

131 Gouda 
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132 Graafstroom 

133 Graft-De Rijp 

134 Grave 

135 Groesbeek 

136 Groningen 

137 Grootegast 

138 Gulpen-Wittem 

139 Haaksbergen 

140 Haaren 

141 Haarlem 

142 Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

143 Haarlemmermeer 

144 Halderberge 

145 Hardenberg 

146 Harderwijk 

147 Hardinxveld-Giessendam 

148 Haren 

149 Harenkarspel 

150 Harlingen 

151 Hattem 

152 Heemskerk 

153 Heemstede 

154 Heerde 

155 Heerenveen 

156 Heerhugowaard 

157 Heerlen 

158 Heeze-Leende 

159 Heiloo 

160 Helden 

161 Hellendoorn 

162 Hellevoetsluis 

163 Helmond 

164 Hendrik-Ido-Ambacht 

165 Hengelo 

166 het Bildt 

167 Heumen 

168 Heusden 

169 Hillegom 

170 Hilvarenbeek 

171 Hilversum 

172 Hof van Twente 

173 Hoogeveen 

174 Hoogezand-Sappemeer 

175 Hoorn 

176 Horst aan de Maas 
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177 Houten 

178 Huizen 

179 Hulst 

180 IJsselstein 

181 Kaag en Braassem 

182 Kampen 

183 Kapelle 

184 Katwijk 

185 Kerkrade 

186 Kessel 

187 Koggenland 

188 Kollumerland en Nieuwkruisland 

189 Korendijk 

190 Krimpen aan den IJssel 

191 Laarbeek 

192 Landerd 

193 Landgraaf 

194 Landsmeer 

195 Langedijk 

196 Lansingerland 

197 Laren 

198 Leek 

199 Leerdam 

200 Leeuwarden 

201 Leeuwarderadeel 

202 Leiden 

203 Leiderdorp 

204 Leidschendam-Voorburg 

205 Lelystad 

206 Lemsterland 

207 Leudal 

208 Leusden 

209 Liesveld 

210 Lingewaal 

211 Lingewaard 

212 Lisse 

213 Lith 

214 Littenseradiel 

215 Lochem 

216 Loenen 

217 Loon op Zand 

218 Lopik 

219 Loppersum 

220 Losser 

221 Maarssen 
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222 Maasbree 

223 Maasdonk 

224 Maasdriel 

225 Maasgouw 

226 Maassluis 

227 Maastricht 

228 Margraten 

229 Marum 

230 Medemblik 

231 Meerlo-Wanssum 

232 Meerssen 

233 Meijel 

234 Menaldumadeel 

235 Menterwolde 

236 Meppel 

237 Middelburg 

238 Middelharnis 

239 Midden-Delfland 

240 Midden-Drenthe 

241 Mill en Sint Hubert 

242 Millingen aan de Rijn 

243 Moerdijk 

244 Montferland 

245 Montfoort 

246 Mook en Middelaar 

247 Moordrecht 

248 Muiden 

249 Naarden 

250 Neder-Betuwe 

251 Nederlek 

252 Nederweert 

253 Neerijnen 

254 Niedorp 

255 Nieuwegein 

256 Nieuwerkerk aan den IJssel 

257 Nieuwkoop 

258 Nieuw-Lekkerland 

259 Nijefurd 

260 Nijkerk 

261 Nijmegen 

262 Noord-Beveland 

263 Noordenveld 

264 Noordoostpolder 

265 Noordwijk 

266 Noordwijkerhout 
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267 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 

268 Nunspeet 

269 Nuth 

270 Oegstgeest 

271 Oirschot 

272 Oisterwijk 

273 Oldebroek 

274 Oldenzaal 

275 Olst-Wijhe 

276 Ommen 

277 Onderbanken 

278 Oost Gelre 

279 Oosterhout 

280 Oostflakkee 

281 Ooststellingwerf 

282 Oostzaan 

283 Opmeer 

284 Opsterland 

285 Oss 

286 Oud-Beijerland 

287 Oude IJsselstreek 

288 Ouder-Amstel 

289 Ouderkerk 

290 Oudewater 

291 Overbetuwe 

292 Papendrecht 

293 Pekela 

294 Pijnacker-Nootdorp 

295 Purmerend 

296 Putten 

297 Raalte 

298 Reeuwijk 

299 Reiderland 

300 Reimerswaal 

301 Renkum 

302 Renswoude 

303 Reusel-De Mierden 

304 Rheden 

305 Rhenen 

306 Ridderkerk 

307 Rijnwaarden 

308 Rijnwoude 

309 Rijssen-Holten 

310 Rijswijk 

311 Roerdalen 
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312 Roermond 

313 Roosendaal 

314 Rotterdam 

315 Rozenburg 

316 Rozendaal 

317 Rucphen 

318 Schagen 

319 Scheemda 

320 Schermer 

321 Scherpenzeel 

322 Schiedam 

323 Schiermonnikoog 

324 Schijndel 

325 Schinnen 

326 Schoonhoven 

327 Schouwen-Duiveland 

328 Sevenum 

329 's-Hertogenbosch 

330 Simpelveld 

331 Sint Anthonis 

332 Sint-Michielsgestel 

333 Sint-Oedenrode 

334 Sittard-Geleen 

335 Skarsterlân 

336 Sliedrecht 

337 Slochteren 

338 Sluis 

339 Smallingerland 

340 Sneek 

341 Soest 

342 Someren 

343 Son en Breugel 

344 Spijkenisse 

345 Stadskanaal 

346 Staphorst 

347 Stede Broec 

348 Steenbergen 

349 Steenwijkerland 

350 Stein 

351 Strijen 

352 Ten Boer 

353 Terneuzen 

354 Terschelling 

355 Texel 

356 Teylingen 
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357 Tholen 

358 Tiel 

359 Tilburg 

360 Tubbergen 

361 Twenterand 

362 Tynaarlo 

363 Tytsjerksteradiel 

364 Ubbergen 

365 Uden 

366 Uitgeest 

367 Uithoorn 

368 Urk 

369 Utrecht 

370 Utrechtse Heuvelrug 

371 Vaals 

372 Valkenburg aan de Geul 

373 Valkenswaard 

374 Veendam 

375 Veenendaal 

376 Veere 

377 Veghel 

378 Veldhoven 

379 Velsen 

380 Venlo 

381 Venray 

382 Vianen 

383 Vlaardingen 

384 Vlagtwedde 

385 Vlieland 

386 Vlissingen 

387 Vlist 

388 Voerendaal 

389 Voorschoten 

390 Voorst 

391 Vught 

392 Waalre 

393 Waalwijk 

394 Waddinxveen 

395 Wageningen 

396 Wassenaar 

397 Waterland 

398 Weert 

399 Weesp 

400 Werkendam 

401 Wervershoof 
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402 West Maas en Waal 

403 Westerveld 

404 Westervoort 

405 Westland 

406 Weststellingwerf 

407 Westvoorne 

408 Wierden 

409 Wieringen 

410 Wieringermeer 

411 Wijchen 

412 Wijdemeren 

413 Wijk bij Duurstede 

414 Winschoten 

415 Winsum 

416 Winterswijk 

417 Woensdrecht 

418 Woerden 

419 Wormerland 

420 Woudenberg 

421 Woudrichem 

422 Wûnseradiel 

423 Wymbritseradiel 

424 Zaanstad 

425 Zaltbommel 

426 Zandvoort 

427 Zederik 

428 Zeevang 

429 Zeewolde 

430 Zeist 

431 Zevenaar 

432 Zevenhuizen-Moerkapelle 

433 Zijpe 

434 Zoetermeer 

435 Zoeterwoude 

436 Zuidhorn 

437 Zundert 

438 Zutphen 

439 Zwartewaterland 

440 Zwijndrecht 

441 Zwolle 
Bij het selecteren van de gemeenten is er gebruik gemaakt van twee verschillende indelingen. Zo stond 
bijvoorbeeld in de eerste lijst ‘Ten Boer’ onder de T, terwijl deze op de andere lijst te vinden was onder de B. 
Hierdoor is de mate van consistentie in bovenstaande lijst enigszins verstoord. 
 
1 

Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-
2666-wm.htm  
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BIJLAGE II Vragenlijst 
 
 
 
 
 
 
 
Aan : Platform Maatschappelijk Vastgoed 
Van : Hanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum VastgoedBeter 
Betreft : Concept vragenlijst Barometer Maatschappelijk Vastgoed  
Datum : 27 februari 2009 
 
 
1.  Welke soorten maatschappelijk vastgoed heeft de gemeente op het moment directe 
verantwoordelijkheid voor? 
Te antwoorden met: ja / nee / weet niet 
Schoolgebouwen (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs) 
Peuterspeelzalen 
Sporthallen 
Sportvelden 
Zwembaden 
Dorpshuizen, wijkcentra 
Muziekscholen 
Theaters 
Musea 
Trouwlocatie 
Huisvesting van de gemeentelijke organisatie 
Multifunctionele accommodaties, brede scholen, kulturhuset 
 
Hoeveel maatschappelijk vastgoed is op dit moment aanwezig in uw gemeente? 
Antwoord:……………………………………….. 
Hoeveel locaties zijn hiervan in gebruik?  
Vraag 2 a&b te antwoorden met: A,B,C,D,E,F. 
 A < 25 
 B 25 – 50 
 C 50 – 100 
 D 100 – 200 
 E > 200 
 F  Weet niet 
Hoeveel vierkante meter b.v.o. is in gebruik?  
A < 25.000 
B 25.000 – 50.000 
C 50.000 – 100.000  
D 100.000 – 200.000  
E > 200.000  
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F  Weet niet  waarom niet? ………………………………………………………….. 
Hoe is de verdeling over de sectoren onderwijs, sport, cultuur, welzijn en overig in procenten 
per sector?  
Onderwijs ………% 
Sport  ………% 
Cultuur ………% 
Welzijn ………% 
Overig  ………% 
 
Worden onderstaande taken binnen uw gemeente beschouwd als gemeentelijke kerntaken 
met betrekking tot maatschappelijk vastgoed? 
Te antwoorden met: ja / nee / weet niet 
Beleidsontwikkeling 
Financiering (subsidiëring) 
Locaties toewijzen 
Initiëren van projecten 
Planontwikkeling 
Project-/procesmanagement 
Eigendom  
Beheer en exploitatie 
Kwaliteitsmeting en -handhaving 
Iets anders, namelijk: … 
 
Hoe zijn de taken zoals beleid, financiering, projectontwikkeling, beheer en exploitatie met  
betrekking tot het maatschappelijk vastgoed nu georganiseerd? 
 Antwoord:……………………………………………………………. 
Welk aandeel van deze taken wordt door de gemeente zelf uitgevoerd (in procenten)? 
Te antwoorden met A,B,C,D,E. 
A <50% 
B 50-75% 
C 75-90% 
D 90-100% 
E 100% 
Wat is de mate van (de)centralisatie binnen de gemeente? 
Te antwoorden met: A,B,C,D. 
A Eén afdeling doet alles 
B Eén afdeling coördineert alles 
C Taken verdeeld over meerdere afdelingen binnen één dienst 
D Taken verdeeld over meerdere diensten 
 
In hoeverre zijn de volgende beleidsthema’s op dit moment actueel binnen uw gemeente? 
Te antwoorden met: zeer actueel / enigszins actueel / niet actueel / weet niet 
Ontwikkeling van integraal accommodatiebeleid 
MFA-vorming 
Kostenreductie 
Opbrengsverhoging 
Verhoging tevredenheid gebruikers 
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Handhaving voorzieningenniveau in kleine kernen 
Integratie van taken binnen gemeente 
Samenwerking met andere gemeenten 
Uitbesteding van taken 
Iets anders, namelijk … 
 
In hoeverre wordt momenteel de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed binnen uw 
gemeente gemeten? 
Te antwoorden met: structureel / incidenteel / niet 
Bijdrage van het vastgoed aan beleidsdoelstellingen 
Tevredenheid van gebruikers 
Technische kwaliteit van gebouwen 
 
7.  Er volgt nu een vraag die inzicht moet geven op welke manier gemeenten samenwerken 
met andere partijen op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Werkt uw gemeente op 
het moment samen met verinigingen/ stichtingen, woningcorporaties en/ of commerciële 
bedrijven?  
Wij onderscheiden hierbij drie gebieden. Dit zijn Ontwikkeling, Financiering en Beheer & 
Exploitatie. Kunt u aangeven op welk gebied u samenwerkt met deze marktpartijen? 
 

  A. 
Verenigingen/ 
stichtingen 

B. 
Woning-
corporaties 

C. 
Commerciële 
Bedrijven 

D. 
……………………
………………… 

Onderwijs Ontwikkeling     

 Financiering     

 Beheer & 
Exploitatie 

    

Sport Ontwikkeling     

 Financiering     

 Beheer & 
Exploitatie 

    

Cultuur Ontwikkeling     

 Financiering     

 Beheer & 
Exploitatie 

    

Welzijn Ontwikkeling     

 Financiering     

 Beheer & 
Exploitatie 

    

Overig, 
namelijk: 
…………………
… 

Ontwikkeling     

 Financiering     

 Beheer & 
Exploitatie 
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8. Welke voordelen ervaart uw gemeente in de samenwerking met marktpartijen (ten 
opzichte van situaties waarin de betreffende taken door de gemeente worden uitgevoerd)? 
Antwoorden achteraf categoriseren 
 
9. Welke knelpunten ervaart uw gemeente in de samenwerking met marktpartijen? 
Antwoorden achteraf categoriseren 
 
10. Kunt u een positief voorbeeld noemen van samenwerking met marktpartijen? 
Toevoegen aan lijst met voorbeeldprojecten 
 
11. Verwacht u dat de samenwerking met marktpartijen in uw gemeente zal toenemen? 
  antwoorden achteraf categoriseren 
zo ja, hoe…… 
zo nee, waarom niet……   
 
12. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Te antwoorden met: sterk eens / enigszins eens / enigszins oneens / sterk oneens / weet 
niet      
 De belangen van marktpartijen zijn strijdig met de doelstellingen van maatschappelijk 
vastgoed. 
Marktpartijen zijn beter toegerust om maatschappelijk vastgoed professioneel te 
ontwikkelen. 
Maatschappelijk vastgoed moet door de overheid worden beheerd. 
Woningcorporaties hebben gemeenten ten aanzien van maatschappelijk vastgoed meer te 
bieden dan commerciële bedrijven. 
In de toekomst wordt het meeste maatschappelijk vastgoed door marktpartijen ontwikkeld 
en beheerd. 
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BIJLAGE III Resultaten SPSS 
 
 
Vraag 1 

 Schoolgebouw Peuterspeelzaal Sporthallen Sportvelden Zwembaden Dorpshuis 

ja 56 51 64 59 48 55 

nee 13 16 6 10 22 15 

weet niet   2   1     

 

 Muziekschool Theaters Musea Trouwlocatie 
Huisvesting gemeentelijke 

organisaties  MFA 

ja 30 26 23 60 68 49 

nee 36 43 46 9 2 19 

weet niet 3         1 

missing           1 

Figuur III.1, verantwoordelijkheid voor maatschappelijk vastgoed 
 

Vraag 2 

 

Aantal m² 

Aantal 

<25000 12 

25000 tot 50000 5 

50000 tot 100000 5 

100000 tot 200000 4 

>200000 1 

weet niet 42 

missing 1 

  Figuur III.2, aantal m² in gebruik bij gemeenten 

 

 

Locaties 

Aantal 

<25 25 

25 tot 50 21 

50 tot 100 8 

100 tot 200 6 

>200 9 

weet niet 1 

Figuur III.3, aantal locaties in gebruik bij gemeenten 
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Vraag 3 

 

Kerntaken 
Beleidsontwi

kkeling 
Kerntaken 

Financiering 
Locaties 

toewijzen 

Initiëren 
van 

projecten 
Planontwik

keling 

Project en 
procesmanag

ement Eigendom 
Beheer en 
Exploitatie 

Kwaliteitsmetin
g en -

handhaving 
Iets anders, 

namelijk 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

ja 64 64 65 58 63 52 53 46 60 4 

nee 5 5 3 10 5 16 16 22 7 61 

weet niet 1 1 2 2 2 2 1 2 3   

missing                   5 

Figuur III.4, gemeentelijke kerntaken 

 
Vraag 4 

 

percentage 

Aantal 

<50% 14 

50 tot 75% 14 

75 tot 90% 20 

90 tot 100% 10 

100% 5 

weet niet 2 

missing 5 

Figuur III.5, aandeel taken die zelf uitgevoerd worden 

 

Mate centralisatie

Taken verdeeld over 
meerdere diensten

Verdeeld over meerdere 
afdelingen binnen één 

dienst

één afdeling coordineert 
alles

één afdeling doet alles

A
a

n
ta

l

30

20

10

0

 
Figuur III.6, mate van (de)centralisatie binnen de gemeent 
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Mate 
centralisatie 

Aantal 

één afdeling doet alles 9 

één afdeling coördineert 
alles 8 

Verdeeld over meerdere 
afdelingen binnen één 
dienst 

23 

Taken verdeeld over 
meerdere diensten 30 

Figuur III.7, mate van (de)centralisatie in de gemeente 

 
Vraag 5 

 

Ontwikkeling 
integraal 

accommoda-
tiebeleid 

MFA-
vorming 

Kosten-
reductie 

Opbrengst-
verhoging 

Verhoging 
tevreden-

heid 
gebruikers 

Handhaving 
voorzieningen 
kleine kernen 

Integratie 
van taken 

binnen 
gemeente 

Samen-
werking 
andere 

gemeenten 

Uitbeste-
ding van 

taken 
Iets 

anders 

zeer actueel 34 45 38 20 28 38 26 20 21 3 

enigszins actueel 18 14 22 29 28 19 27 23 34 5 

niet actueel 10 7 8 18 9 8 12 25 13   

weet niet 8 4 2 3 5 4 5 1 1   

missing           1   1 1 62 

Figuur III.8, actualiteit van beleidsthema’s 

 
Vraag 6 

 
Bijdrage aan 

beleidsdoelstellingen 
Tevredenheid van 

gebruikers Technische kwaliteit 

structureel 15 18 51 

incidenteel 27 34 12 

niet 23 14 3 

missing 5 4 4 

Figuur III.9, meten van de kwaliteit van het maatschappelijk vastgoed 

 
Vraag 7 

 
Verenigingen 
/stichtingen Woningcorporaties Commerciële bedrijven Overig 

ja 63 54 28 4 

nee 5 14 40 63 

missing 2 2 2 3 

Figuur III.10 samenwerking met verschillende partijen 
 
 
 

 
Onderwijs 

ontwikkeling 
Onderwijs 

financiering 
Onderwijs 

beheer&exploitatie 
Sport 

ontwikkeling 
Sport 

financiering 
Sport 

beheer&exploitatie 

ja 38 37 40 45 41 40 

nee 29 30 27 22 26 27 

missing 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.11, samenwerking met verenigingen en/of stichtingen op het gebied van onderwijs en sport 
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Cultuur 

ontwikkeling 
Cultuur 

financiering 

Cultuur 
beheer& 

exploitatie 
Welzijn 

ontwikkeling 
Welzijn 

financiering 
Welzijn beheer& 

exploitatie 
Overig 

ontwikkeling 
Overig 

financiering 

Overig 
beheer& 

exploitatie 

ja 34 36 37 37 38 41 1 1 1 

nee 32 30 29 30 29 26 66 66 66 

missing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.12, samenwerking met verenigingen en/of stichtingen op het gebied van cultuur, welzijn en overig 

 

 
Onderwijs 

ontwikkeling 
Onderwijs 

financiering 
Onderwijs 

beheer&exploitatie 
Sport 

ontwikkeling 
Sport 

financiering 
Sport 

beheer&exploitatie 

ja 26 22 24 23 18 17 

nee 41 45 43 44 49 50 

missing 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.13, samenwerking met woningcorporaties op het gebied van onderwijs en sport 

 

 
Cultuur 

ontwikkeling 
Cultuur 

financiering 

Cultuur 
beheer& 

exploitatie 
Welzijn 

ontwikkeling 
Welzijn 

financiering 
Welzijn beheer& 

exploitatie 
Overig 

ontwikkeling 
Overig 

financiering 

Overig 
beheer& 

exploitatie 

ja 23 22 24 31 29 29 4 4 3 

nee 44 45 43 36 38 38 63 63 64 

missing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.14, samenwerking met woningcorporaties op het gebied van cultuur, welzijn en overig 

 
 

 
Onderwijs 

ontwikkeling 
Onderwijs 

financiering 
Onderwijs 

beheer&exploitatie 
Sport 

ontwikkeling 
Sport 

financiering 
Sport 

beheer&exploitatie 

ja 10 6 10 12 6 12 

nee 57 61 57 55 61 55 

missing 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.15, samenwerking met commerciële bedrijven op het gebied van onderwijs en sport 

 

 
Cultuur 

ontwikkeling 
Cultuur 

financiering 

Cultuur 
beheer& 

exploitatie 
Welzijn 

ontwikkeling 
Welzijn 

financiering 
Welzijn beheer& 

exploitatie 
Overig 

ontwikkeling 
Overig 

financiering 

Overig 
beheer& 

exploitatie 

ja 6 4 11 7 3 6 2 1 1 

nee 61 63 56 59 64 61 65 66 66 

missing 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Figuur III.16, samenwerking met commerciële bedrijven op het gebied van cultuur, welzijn en overig 

 
Vraag 8 

 Aantal 

Ervaren voordeel 47 

Ervaren geen voordeel 9 

Weet niet 11 

missing 3 

Figuur III.17, ervaren voordelen in het samenwerken met commerciële bedrijven 
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Vraag 9 

 Aantal 

Er zijn knelpunten 40 

Geen Knelpunten 8 

weet niet 17 

missing 5 

Figuur III.18, ervaren knelpunten in de samenwerking met commerciële bedrijven 

 
Vraag 10 

 Aantal 

Kan positief voorbeeld 
noemen 39 

Geen positief voorbeeld 7 

weet niet 16 

missing 8 

Figuur III.19, positief voorbeeld van samenwerking met commerciële partijen 

 
Vraag 11 

 Aantal 

Ja 48 

Nee 9 

Weet niet 9 

missing 4 

Figuur III.20, verwachte toename van samenwerking met marktpartijen 

 
Vraag 12 

 Stelling A Stelling B Stelling C Stelling D Stelling E 

sterk eens 5 15 12 17 16 

enigzins eens 20 27 16 30 18 

enigzins oneens 26 12 20 6 13 

sterk oneens 14 9 21 9 14 

weet niet 5 7   7 8 

missing     1 1 1 

Figuur III.21, antwoord op de stellingen 
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Politieke kleur 

links rechts 

Aantal Aantal 

Drenthe 3   

Flevoland   2 

Friesland 3 3 

Gelderland 5 5 

Groningen 3   

Limburg 3 2 

Noord-Brabant 3 4 

Noord-Holland 3 5 

Overijssel 2 4 

Utrecht 1 3 

Zuid-Holland 5 9 

Zeeland 1 1 

Totaal 32 38 

Figuur III.22, politieke kleur van gemeenten in Nederland 
 
 

 

Politieke kleur 

links rechts 

Inwoneraantal Inwoneraantal 

Aantal Aantal 

0 tot 20.000 10 17 

20.000 tot 55.000 13 20 

55.000 en groter 9 1 

Figuur III.23, politieke kleur van gemeenten per inwoneraantal 
 
 
 

 

Inwoneraantal 

0 tot 20.000 
20.000 tot 

55.000 
55.000 en 

groter 

Aantal Aantal Aantal 

Drenthe   2 1 

Flevoland   2   

Friesland 4 1 1 

Gelderland 2 7 1 

Groningen 2   1 

Limburg 1 3 1 

Noord-Brabant 1 6   

Noord-Holland 5 2 1 

Overijssel 1 4 1 

Utrecht 2 1 1 

Zuid-Holland 9 3 2 

Zeeland   2   

Totaal 27 33 10 

Figuur III.24, inwoneraantal gemeenten per provincie 
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sterk eens 
enigszins 

eens 
enigszins 
oneens 

sterk 
oneens weet niet 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

Drenthe   1   1 1 

Flevoland   1 1     

Friesland   2 3 1   

Gelderland 1 3 4 1 1 

Groningen   1 1 1   

Limburg     2 3   

Noord-Brabant 1 2 3 1   

Noord-Holland 1 2 4 1   

Overijssel   3 3     

Utrecht   1 3     

Zuid-Holland 2 4 1 5 2 

Zeeland     1   1 

Totaal 5 20 26 14 5 

Figuur III.25, antwoorden op stelling A per provincie 

 

 

sterk eens 
enigzins 

eens 
enigzins 
oneens 

sterk 
oneens weet niet 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

Drenthe   1   1 1 

Flevoland 1     1   

Friesland 2 2   1 1 

Gelderland 3 4 2 1   

Groningen   2 1     

Limburg 2 2   1   

Noord-Brabant 1 3 1 1 1 

Noord-Holland   6     2 

Overijssel 1 2 2   1 

Utrecht 1 1 2     

Zuid-Holland 3 4 3 3 1 

Zeeland 1   1     

Totaal 15 27 12 9 7 

Figuur III.26, antwoorden op stelling B per provincie 
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sterk eens 
enigzins 

eens 
enigzins 
oneens 

sterk 
oneens weet niet 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

Drenthe 2     1   

Flevoland   2       

Friesland 1 2 2   1 

Gelderland   1 4 5   

Groningen     2 1   

Limburg 1 2 2     

Noord-Brabant 1 1 2 3   

Noord-Holland   3 3 2   

Overijssel 3   1 2   

Utrecht   1 1 2   

Zuid-Holland 4 4 2 4   

Zeeland     1 1   

Totaal 12 16 20 21 1 

Figuur III.27, antwoorden op stelling C per provincie 
 
 

 

sterk eens 
enigzins 

eens 
enigzins 
oneens 

sterk 
oneens weet niet 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

Drenthe       1 2 

Flevoland   2       

Friesland 2 2 1 1   

Gelderland 3 6 1     

Groningen   1   2   

Limburg 3 1 1     

Noord-Brabant 2 3 1   1 

Noord-Holland 2 4     2 

Overijssel 2 3     1 

Utrecht     1 2 1 

Zuid-Holland 2 7 1 3 1 

Zeeland 1 1       

Totaal 17 30 6 9 8 

Figuur III.28, antwoorden op stelling D per provincie 
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sterk eens 
enigzins 

eens 
enigzins 
oneens 

sterk 
oneens weet niet 

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal 

Drenthe 2     1   

Flevoland 1     1   

Friesland 1 1 2 2   

Gelderland 4 2 3   1 

Groningen 1 1     1 

Limburg   2   3   

Noord-Brabant 1 3 1 2   

Noord-Holland 3 2     3 

Overijssel 2 1 1 1 1 

Utrecht   1 1 2   

Zuid-Holland 1 3 5 2 3 

Zeeland   2       

Totaal  16 18 13 14 9 

Figuur III.29, antwoorden op stelling E per provincie 

 
 
 
 

  


