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Aanbevelingen
Naar aanleiding van de gevonden
resultaten zijn de volgende
aanbevelingen geformuleerd.
De gemeente kan in een
samenwerkingscontract eisen opstellen
waar, bij verkoop, de wederpartij zich
aan moet houden. Als de gemeente
besluit om zelf het beheer van de
panden te doen, is het mogelijk om een
vastgoed BV op te richten binnen de
gemeente. Ten slotte kan er, in het
geval van nieuwbouw, een DBFM
contract opgesteld worden.
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Maatschappelijk
Vastgoed
Uitbesteden?

Probleemstelling

Veel gemeenten voeren nog geen centraal beleid met betrekking tot hun vastgoed. Voor het onderzoek naar de
mogelijkheden van uitbesteden van maatschappelijk vastgoed door gemeenten, is de volgende probleemstelling
geformuleerd: “Aan de hand van welke factoren besluit een gemeente om wel of niet haar maatschappelijke
vastgoed uit te besteden?”
Het onderzoek bestaat uit twee deelvragen, die samen antwoord geven op de centrale vraag.
De eerste deelvraag luidt: Wanneer kiezen gemeenten voor het uitbesteden van diensten? De afval inzameling is
hier als voorbeeld genomen.
De tweede deelvraag luidt: Wat is de ervaring van gemeenten met een voortrekkers rol met betrekking tot
uitbesteding? Daarbij is gekeken naar gemeenten die reeds het maatschappelijke vastgoed uitbesteden.

Aanleiding van het
onderzoek
In deze flyer is kort weergegeven wat
het onderzoeksrapport beschrijft.. Dit
onderzoek geeft inzicht in het proces tot
uitbesteding van maatschappelijk
vastgoed. Hiervoor zijn verscheidende
gemeenten en experts geïnterviewd.
Het onderzoek is gehouden in opdracht
van de gemeente Assen. De gemeente
Assen is geïnteresseerd in de keuzes die
andere gemeenten met een
voortrekkersrol gemaakt hebben met
betrekking tot uitbesteden.
Er zijn een aantal gemeenten die hun
maatschappelijk vastgoed reeds
uitbesteden.

Hoe zijn zij tot die keuze gekomen? Welke
ervaringen hebben zij op gedaan en waar
zijn zij tegen aangelopen? Het onderzoeksdoel
is dan ook: ’Een inzicht verkrijgen in de criteria die
aan de beslissing voorafgaan om maatschappelijk
vastgoed wel of niet uit te besteden’.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek bestaan
globaal gezegd uit vier hoofdmotieven waarop
gemeenten overgaan tot uitbesteding van het
maatschappelijke vastgoed. Het eerste is een
financieel motief (de efficiëntie) en drie meer
politieke motieven (aansturing en
aanspreekbaarheid, flexibiliteit en
klantgerichtheid, en behoud van de
werkgelegenheid). Het financieel-economische
motief krijgt doorgaans de hoogste prioriteit,
zowel in grote als in kleine gemeenten. In grote
gemeenten spelen vooral de motieven rond de
aansturing & aanspreekbaar en de flexibiliteit &
klantgerichtheid, die met elkaar samenhangen,
een rol. Voor de uitbesteding van het afval
hebben destijds dezelfde motieven gespeeld. Er
is een koppeling tussen de motieven van het
afval en die van het vastgoed gemaakt.

Uitbesteden: Hoe?
Momenteel wordt het vastgoed nog
vraaggericht en op objectniveau
gemanaged. Er moet een omschakeling
worden gemaakt van het operationele
niveau naar het strategische niveau.
Om het uitbesteden mogelijk te maken
moet de gemeente eerst een centraal beleid
van haar vastgoed opstellen. Een
gemakkelijkere manier om dit te doen is,
om een vier thema’s te hanteren. Zoals
sport, onderwijs, zorg, cultuur etc.
Tevens moet de gemeente een keuze maken
in het beleid dat ze wil voeren en hier een
visie op baseren. Tot slot speelt
grondpolitiek een rol.

