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Raadsvoorstel 
 GM 2012.0453  

 

Onderwerp 

Project “Afstoten vastgoed” 

 

Beslispunten 

1. Het plan van aanpak PVA “Afstoten vastgoed: Fase II” vast te stellen (Bijlage 1). 

2. In te stemmen met de lijst ”Indeling gebouwcategorieën” (Bijlage 2).  

3. Ten aanzien van kosten en opbrengsten: 

• voor taxatie en verkoopbegeleiding van de gebouwen in de algemene dienst een 

bedrag van €20.000.- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve strategische visie.  

• de kosten en opbrengsten ten aanzien van het strategisch vastgoed c.q. gebouwen in 

het Grondbedrijf ten laste respectievelijk ten faveure te brengen, van de betreffende 

projecten in het Grondbedrijf. 

 

Inleiding  

Aanleiding voor dit voorstel is het project “afstoten vastgoed”. 

De gemeente heeft vastgoed, gronden en opstallen in eigendom voor verschillende 

doeleinden. Uw Raad heeft in de nota “Kerntaken geordend: het college aan zet” van 26 april 

2011 gesteld dat vastgoedbezit geen kerntaak is. Alle gebouwen die niet voor eigen gebruik zijn 

moeten worden afgestoten. Het restant moet kostendekkend gemaakt worden.  

In de eerste fase van het project is de, soms complexe, samenhang van financiële relaties 

tussen Gemeente en organisaties bekeken die belangrijk zijn om de gevolgen van afstoten voor 

de exploitatie van de Gemeente in te schatten. Ook is er een start gemaakt met de 

inventarisatie en ordening van ontbrekende gegevens (onder andere 

bezettingsgraadonderzoek, juridische doorlichting van de contracten) om verkoopkansen te 

bekijken en optimaal gebruik na te streven van gebouwen die niet worden afgestoten. 

De eerste fase van het project heeft verder geleid tot een indeling van de gebouwen in 3 

categorieën: “Te behouden”, “Te verkopen” en “Verder onderzoek”. 

 

In een sessie met fractievoorzitters, voorafgaand aan het presidium op 5 juni 2012, is een 

tussenbalans van het project gepresenteerd. De wens is uitgesproken om de drie categorieën 

in een Raadsvoorstel vast te stellen. In de sessie zijn verder de kaders verhelderd en is het idee 

naar voren gebracht de opdracht gefaseerd verder uit te werken ten aanzien van de gebouwen 

waar verder onderzoek nodig is en een advies op maat.  

Drie subcategorieën gebouwen worden daarom los verder uitgewerkt, te weten: 

A) sportgebouwen  

B) kinderdagverblijven & peuterspeelzalen  

C) sociaal-culturele gebouwen 

In bijgaand document PVA “Afstoten vastgoed: Fase II” is een globaal plan van aanpak 

weergegeven. Uitwerking en resultaten van deze onderzoeken en pilotprojecten zullen we 

afzonderlijk terugkoppelen aan uw Raad.  
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Wat willen we bereiken  

Een start maken met het inkrimpen van het gebouwenbestand met het doel de exploitatielasten 

te verminderen.  

Te beginnen met de gebouwen uit Categorie 2 op de lijst ”Indeling gebouwcategorieën” 

(Bijlage2/Categorie 2). We hopen hiermee een boekwinst en/of exploitatiewinst te realiseren.  

De eerste gebouwen zo spoedig mogelijk, maar tenminste per januari 2013, in de verkoop te 

zetten. 

 

Argumenten 

1.1 Doelstelling en vervolgstappen in het kader van project “afstoten vastgoed” dienen 

bijgesteld en afgekaderd te worden. 

2.1 Duidelijkheid creëren ten aanzien van welke gebouwen behouden blijven, welke voor 

verkoop worden voorbereid en welke gebouwen verder onderzocht worden. 

2.2 Dit geeft ons kaders om het gebouwbestand in te krimpen. 

3.1 Kosten gaan voor de baat uit.  

Taxatie, onderzoek & begeleiding zal eerst moeten worden betaald voordat een 

eventuele boekwinst door verkoop gerealiseerd kan worden. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Het plan van aanpak is een leidraad. 

 Specifieke inzichten kunnen gedurende het project tot bijstelling nopen. 

2.1 Verkoopbaarheid van de gebouwen in de categorie “te verkopen” kan niet worden 

gegarandeerd. 

Zo kunnen verkoopvoorwaarden, die worden opgesteld om bepaalde belangen veilig te 

stellen, een obstakel zijn bij verkoop. Anderzijds kunnen er bestaande afspraken zijn die 

verkoop verhinderen. Indien voorwaarden de verkoop bemoeilijken of onmogelijk 

maken zullen we dit zo nodig terugkoppelen aan uw Raad en adviseren over bijstelling 

van de voorwaarden of opdracht.  

Ook de incourantheid van bepaalde objecten en de realiteit van de huidige 

vastgoedmarkt kan verkoop bemoeilijken. 

 

Wat gaan we daarvoor doen 

Randvoorwaarden 

Instemming met beslispunten schept ruimte en kaders.  

 

Planning 

De planning is om tenminste in januari 2013 aan te vangen met de verkoop van de eerste 

panden. 

 

Communicatie  

We koppelen de voortgang tussentijds terug aan uw Raad in de loop van 2013. 
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Wat mag het kosten 

Subsidie 

Geen subsidiemogelijkheden. 

 

Taxatie, onderzoek & begeleiding zal eerst moeten worden betaald voordat een eventuele 

boekwinst door verkoop gerealiseerd kan worden. De kosten voor de gebouwen, 

geadministreerd in de algemene dienst, bedragen bij schatting ca. € 20.000.  

De kosten en opbrengsten ten aanzien van het strategisch vastgoed c.q. gebouwen 

geadministreerd in het grondbedrijf komen ten laste, respectievelijk ten faveure, van de 

betreffende projecten in het grondbedrijf.  

 

Dekking 

De raad heeft in de nota “Kerntaken geordend: het college aan zet” van 26 april 2011 gesteld 

dat vastgoedbezit geen kerntaak is. Alle gebouwen die niet voor eigen gebruik zijn moeten 

worden afgestoten. Het afstoten vastgoed komt voort uit het raadsprogramma. De kosten van 

onderzoeken uit dit programma komen ten laste van de reserve strategische visie. Deze reserve 

bedraagt momenteel € 334.517. Hierop liggen claims voor onderzoek samenwerking St. Anna 

(€ 25.000) en onderzoek samenwerking Dommelvallei (€ 41.000). Per saldo is zodoende  

€ 268.517 in deze reserve vrij beschikbaar.  

Wij stellen dan ook voor de bovenstaande kosten van € 20.000 ten laste van de reserve 

strategische visie te brengen.  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: PVA “Afstoten vastgoed: Fase II” (Bijgevoegd) 

Bijlage 2: Lijst ”Indeling gebouwcategorieën” (Bijgevoegd) 

 

Geldrop, 7 augustus 2012 
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J.H.M. van Vlerken M.J.D. Donders - de Leest 

secretaris  burgemeester 
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Plan van aanpak 

Plan van aanpak “Afstoten vastgoed: Fase II”   
 
Er zijn in het project “afstoten vastgoed” drie categorieën vastgesteld: “te behouden”, “te verkopen” 
en verder onderzoek”.  
 
Categorie 1: te behouden 
De gebouwen die als “te behouden/kernbezit Geldrop-Mierlo”, zijn vastgesteld blijven in bezit 
van de Gemeente en worden in gebruik waar mogelijk verder geoptimaliseerd (bezettingsgraad). 
Vervolgstappen: optimalisatie bezetting. 
Tijdspad: n.v.t./doorlopend. 
 
Categorie 2: te verkopen 
De gebouwen in de categorie “te verkopen” zullen worden verkocht. 
Vervolgstappen: bestaande afspraken worden bekeken waarna taxatie en strategie voor verkoop 
worden bepaald.  
Tijdspad: januari 2013 start maken met verkoop. 
 
Categorie 3: verder onderzoek 
Dan blijven er gebouwen over die in een categorie “verder onderzoek nodig”  terecht zijn 
gekomen. Deze categorie is opgedeeld in drie los uit te werken subcategorieën : 
A)  Sportgebouwen 
B)  Kinderdagverblijven & Peuterspeelzalen 
C) Sociaal-culturele gebouwen 
 
Iedere subcategorie kent zijn eigen pilotproject  en eigen specifieke zwaartepunten : 
Zo zullen de op te stellen voorwaarden waaronder kan worden afgestoten per subcategorie 
verschillen. Ook vraagt de ene subcategorie meer aandacht als het gaat om bijvoorbeeld de 
juridische component die bekeken moet worden.  
 
We zullen het gesprek aangaan met de organisaties om te polsen: 

1) onder welke condities organisaties bereid zijn mee te werken aan privatiseren. 
2) in hoeverre zij zichzelf financieel, bouwkundig en bestuurlijk in staat achten om die 

verantwoordelijkheid van bezit te dragen (mede omdat het risico op achterstallig 
onderhoud op de loer ligt waarvoor de Gemeente als vangnet fungeert). 

3) hoe inzicht in ledenaantallen en prognoses voor de komende jaren ook op de lange termijn 
noodzaak van een eigen accommodatie haalbaar en wenselijk maakt.  

 
We starten met een pilot per subcategorie om te toetsen hoe door middel van maatwerk het doel 
van de Raad bereikt kan worden.  
 
Tijdspad: 
Omdat inhoud van het onderzoek per subcategorie verschilt zijn tijdspaden niet afgesproken en 
zullen de drie onderzoeken binnen een eigen tijdspad worden uitgewerkt. Doel is om december 
2013 klaar te zijn met de pilotprojecten.  
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Randvoorwaarden: 
Willen we afstoten overwegen dan moet er sprake zijn van een win-win-situatie.  
Alleen wanneer een positief resultaat voor zowel Gemeente als de betrokken organisatie in het 
verschiet ligt is succesvol afstoten mogelijk. 
 
Voor de Gemeente is een nadrukkelijk doel de exploitatie te verbeteren. 
Als een verbetering van de exploitatie niet binnen de verwachting ligt en de incidentele boekwinst 
verwaarloosbaar is, is er geen reden om af te stoten. Zeker wanneer risico’s (zoals de 
“vangnetfunctie” van de gemeente) naar de toekomst toenemen. 

 
Het cluster Vastgoed gaat flexibel om met het al dan niet meeverkopen van de percelen. 
Als verkoop van de opstallen alleen mogelijk is, of aanmerkelijk gunstiger, indien percelen worden 
meeverkocht dan zal dit ook in de overweging meegenomen worden.  
 
Subdoelen binnen het project: 
Een belangrijk doel in van “Fase II” van het project is het schrijven van accommodatiebeleid voor 
bepaalde gebouwen/gebruikers. 
In 2009 is accommodatiebeleid opgesteld voor de gebouwen waar vrijwilligersorganisaties 
gehuisvest zijn. Voor de professionele organisaties ontbreekt dit beleid en moet derhalve beleid 
geschreven worden. In de meeste gevallen worden deze organisaties nog 100% in de huisvesting 
gesubsidieerd door de Gemeente. 
In 2013 zal er accommodatiebeleid geschreven moeten worden voor de professionele organisaties. 
De uitkomst van dat beleid zal bepalend zijn voor het effect van afstoten op het exploitatieresultaat. 
In samenhang hiermee zal in het onderzoek ook aandacht bestaan voor situaties waar organisaties 
die gebruik maken van Gemeentelijke gebouwen en bovendien door de Gemeente, al dan niet 
direct, worden gesubsidieerd in de huur, ruimten aan derden hebben onderverhuurd. Onderhuur 
aan commerciële organisaties is in het bijzonder een aandachtspunt. 
 
 



CAT. 1 Te behouden gebouwen: Kernbezit Geldrop-Mierl o
Opmerkingen:

1 G Brandweerkazerne Geldrop Laan der 4 Heemskinderen 17 Geldrop
2 G Traforuimte Heuvel 99 A Geldrop
3 G Gemeentehuis Geldrop Hofstraat 4 Geldrop
4 G de Villa Hofstraat 4 Geldrop
5 G Oude Koetshuis (fietsenstalling) Hofstraat 4 Geldrop
6 G Gemeentewerf Geldrop Industriepark 8 Geldrop
8 G Gemeentewerf Mierlo - opslag Ambachtweg 7 Mierlo
9 G Gemeentehuis Mierlo Dorpsstraat 210 Mierlo

10 G Oude raadhuis Dorpsstraat 134 Mierlo
11 G Gemeentewerf Geldrop Emopad 23 A-F Geldrop
12 G Nieuwe Brandweerkazerne Mierlo Bijenkorf 15 Mierlo

CAT. 2 Te verkopen gebouwen

1 GB Strategisch vastgoed Bogardeind 95 C Geldrop Staat in verkoop
2 GB Strategisch vastgoed Bogardeind 103 Geldrop Staat in verkoop
3 GB Strategisch vastgoed Brugstraat 26 Mierlo Best.wijzig waarna verkoop met herbestemming.
4 GB Strategisch vastgoed Burgemeester Termeerstr 21 Mierlo Grondsplitsing waarna verkoop in delen (grond na best. Wijziging verkopen)
5 GB Strategisch vastgoed Burgemeester Termeerstr 23 Mierlo Grondsplitsing waarna verkoop in delen (grond na best. Wijziging verkopen)
6 GB Strategisch vastgoed Burgemeester Termeerstr 31 Mierlo Sloop en herontwikkeling
7 GB Strategisch vastgoed Hekelstraat 24 Mierlo Van monumentenlijst, sloop, grondsplitsing, verkoop in delen (na best. Wijziging)
8 GB Strategisch vastgoed Stationstraat 33 Geldrop Collegevoorstel ingebracht op 19 juni 2012.
9 AD Brandweerkazerne Vesperstraat 33 Mierlo Verkoop na herbestemming 

10 W Kasteelwoning Helze 6 Geldrop Op dit moment verhuurd.
11 W Woning Burgemeester Verheugtstr 38 Mierlo Op dit moment verhuurd.
12 W Woning Dorpsstraat 101 Mierlo Op dit moment verhuurd.
13 W Woning Marktstraat 4 Mierlo Leeg: in verkoop na sloop zendmast.
14 SPECIAAL Molen 't Nupke Molenakker 3 Geldrop
15 SPECIAAL Standerdmolen Dorpsstraat 147 Mierlo
16 SPECIAAL Dierenverblijf nabij molen Dorpsstraat 145 Mierlo
17 WW "Rielseheideweg" 2,3,6,7,10,13,14 Rielseheideweg 2 Geldrop
18 WW "de Loo" berging stp 2,4,6,8,10,12 de Loo 2 Mierlo
19 WW "Eijkenhorst" berging stp 1a,2,3,4,5,6,7,8,9 Eikenhorst 1 A Mierlo
20 WW "Kniptor" bergingen stp 1,2,3,4,5,6 Kniptor 1 Mierlo
21 WW "Loeswijk" bergingen stp 1,3,5,7,9,11,13,15 Loeswijk 1 Mierlo
22 GB Gebouw drukriool Bijenkorf 10 T Mierlo Overdracht loopt.

Indeling gebouwcategorieën Gemeente Geldrop-Mierlo
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CAT. 3 Verder onderzoek 

1 S Windhondenverenging Bosrand 130 Geldrop
2 S Paardensportterrein Eerste Geldropse Rijvereniging Bosrand 130 by Geldrop
3 S Sporthal "de Coevering" Coevering 32 Geldrop
4 S Jeu de Boules acc./Lammen errem Linze 11 Geldrop
5 S Sporthal "de Kievit" Linze 13 Geldrop
6 S Restaurant "Skonmoeder" Linze 13 A Geldrop
7 S Sportcomplex "de Ark" (& Mifano) Goorsedijk 3 Mierlo
8 S Hockeyclub Mierlo Oudvensestraat 9 Mierlo
9 S Midako Oudvensestraat 9 A Mierlo

10 S lopersgroep Mierlo Oudvensestraat 9 A Mierlo
11 S Opslagloods Bronzenwei Gijzenrooiseweg 5 Geldrop
12 S Sporthal "de Weijer" Heer van Scherpenzeelweg 22 Mierlo
13 S Restaurant gedeelte bij "Weijer" Heer van Scherpenzeelweg 24 Mierlo
14 S Peuterspeelzaal "de Mierenhoop" Heer van Scherpenzeelweg 22 by Mierlo Staat bij sport vanwege geplande verhuizing "Mierenhoop" uit Weijer.

1 MO Peuterspeelzaal "de Hobbit" Gandalf 2 Geldrop
2 MO Peuterspeelzaal "de Driewieler" Papenvoort 1 Geldrop
3 MO Peuterspeelzaal "Yasmein" Sint Jozefplein 3 A Geldrop
4 MO Peuterspeelzaal "het Hummeltje" Santheuvel-oost 1 A Mierlo
5 MO Peuterspeelzaal "de Kiekeboe" Sporkehout 80 Geldrop
6 MO Korein kinderplein "PINO" Amundsenstraat 55 Geldrop
7 MO Korein kinderplein (semi-perm) Beneden Beekloop 92 Geldrop
8 GB Kinderdagverblijf "de Grabbelton" Heilige Geeststraat 3 Geldrop
9 MO Korein kinderopvang (PUK) Rederijkerstraat 6 Geldrop

10 MO Kinderdagverblijf "Kleine wereld" Haver 9 Mierlo
11 MO Kinderdagverblijf "de Tovertuin" Wersakker 57 Mierlo
12 MO Peuterspeelzaal Hummelhof Parallelweg 10 B Geldrop

1 MO "De Prell" Parallelweg 10 A Geldrop
2 MO "De TWERN" Sporkehout 79 Geldrop
3 MO Vereniging "de Trouwe duif" Industriepark 12 Geldrop
4 MO Verenigingsgebouw (voormalig "Joek") Industriepark 14 Geldrop
5 MO "de Lounge" jongerencentrum Molenstraat 8 Geldrop
6 MO Gebouw Tournooiveld 10 /Beh: Gem.Zesgehuchten Tournooiveld 10 Geldrop
7 MO Gemeenschapshuis "Zesgehuchten" Papenvoort 1 by Geldrop
8 MO Dienst.centrum bejaarden Sint Jozefplein 4 Geldrop
9 MO Speeltuin de Viking Geldrop Speeltuinpad 2 Geldrop

10 MO "KWJ" gebouw Speeltuinpad 3 Geldrop
11 MO "Broakes huukske" OCBV & TSVG Speeltuinpad 5 Geldrop
12 MO Verenigingsgebouw "de Dreef" Willem Barentszweg 69 Geldrop
13 MO IVN-gebouw Goorsedijk 1 Mierlo
14 MO Dorpswerkplaats "'t Saam" Hekelstraat 4 Mierlo
15 MO Dagverblijfje "berging volkstuinen" Oudvensestraat 30 Mierlo

subcate-
gorie 4 1

G Personeelsverblijf OW & loods "de Kievit" Kervel 8 Geldrop

,

LOPEND Jongerenverblijf "Loesje" Vesperstraat 51 Mierlo
LOPEND "het Patronaat" Heer van Scherpenzeelweg 14 Mierlo
LOPEND Cultureel Centrum Hofdael Molenstraat 19 Geldrop

subcategorie 1
subcategorie 2

subcategorie 3
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Legenda:

G Gebouwen in eigen gebruik Servicegebouwen en gronden woonwagenterreinen
GB Gebouwen Grondbedrijf aangekocht om strategische redenen Sportgebouwen
AD Gebouwen Algemene dienst Gebouwen van Maatschappelijke ontwikkeling
W Woningen Lopende losse projecten die derhalve buiten dit project zijn gelaten

SPECIAAL Gebouwen met een bijzonder karakter
LOPEND

WW
S

MO
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