15 juli 2013

Weg uit de gelijkheidsfuik
Terugtreden is vooruitzien, maar niet eenvoudig, stelt de Raad Maatschappelijke
Ontwikkeling. Het kabinet sluit daarbij aan met haar rapport over de “Doedemocratie”. Gemeenten en andere organisaties krijgen daarin een nieuwe rol; ook
wat betreft publieke voorzieningen als zorgvoorzieningen, scholen, kinderopvang en
buurthuizen. Daarbij ontstaat meer ruinte voor een gevarieerd voorzieningenaanbod.
Complexe afstemming onderwijshuisvesting
Afstemming tussen gemeenten en scholen blijft nodig, ook na de overheveling van de
budgetten voor het buitenonderhoud. Die afstemming is extra complex vanwege de
problemen rond onderwijshuisvesting en de veelheid aan organisaties. Op diverse
plaatsen in het land worden, naar aanleiding van de overheveling, verkennende
gesprekken gevoerd hoe dit samen op te lossen.
100 hergebruikte scholen
Scholen van vóór 1940 kunnen heel lang mee, blijkt uit Amsterdams onderzoek. Ze
worden nu vaak gebruikt voor culturele activiteiten, als woning of door bedrijven. Bert
Runhaar licht het onderzoek toe; “De scholen van vóór 1940 zijn kwalitatief goed,
hebben een aantrekkelijke gevel en veel ruimte. Dit maakt deze gebouwen
aantrekkelijk om aan te passen."
En verder...










Trekt woningcorporatie Vieya de stekker uit een nieuwe MFA in Dongen en breekt daarmee met
afspraken van vóór de crisis.
Heeft minister Asscher plannen om kinderopvang en peuterspeelzalen samen te voegen.
Pleit een Rotterdams PvdA-raadslid ervoor maatschappelijk vastgoed in het weekend te gebruiken
voor de buurt.
Hebben diverse organisaties positief gereageerd op de eerste prototypen van het referentieexploitatiemodel dat in Bouwstenen-verband met het werkveld wordt ontwikkeld.
Lijkt opheffing van de kleine scholentoeslag te zorgen voor nog meer problemen rond
herhuisvesting van krimpscholen.
Krijgen scholen meer ruimte om regionaal oplossingen te zoeken.
Treft u hier presentaties van de bijeenkomsten over Transities in het Sociaal Domein, georganiseerd
door VNG.
Zoekt Platform 31 zorginstellingen voor hun programma om zorgvastgoed energieneutraal te
krijgen.
Heeft Agentschap NL een reeks nieuwe publicaties uitgebracht met resultaten en ervaringen van
(bijna) energieneutrale kantoren en scholen.

In de agenda
Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten. Veel mensen hebben
vakantie. Na de zomer bast het weer los, onder andere op:







6 september; Wijkcentrum als WMO-onderneming
17 september; Vastgoedstrategie en projectfinanciering
25 september; Start nieuwe werkgroep over zorgarrangementen
3 oktober; Workshop integratie peuterspeelzaakwerk en regierol Kindcentra
15 oktober; Training: Rekenen aan zorgvastgoed

Nieuws over de najaarsbijeenkomst
Minister Blok komt kennis nemen van het werk dat afgelopen jaren door het werkveld is verzet en zaken die
in Bouwstenenverband zijn ontwikkeld (spoorboekje, exploitatiemodellen). Rest van het programma volgt.
Noteer de datum (5 december 2013) vast in uw agenda.
.
De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Acres, Alkmaar, Almere,
Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, BMC, Brabant Wonen, Breda,
Denion, Deventer, Eigen Haard, Enschede, Futura, Geotax, Haarlem, 's Hertogenbosch, Hevo, Hilversum,
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Houten, Kerkrade, Leiden, Leusden, Lumens Groep, Maasdelta, Maastricht,
Ministerie BZK, Movisie, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta Rho, Portaal, Reliplan, RO groep, Rotterdam, SRO,
Stadslander, Stichting Woningbeheer Betuwe, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, Utrecht, VenhoevenCS,
Verlaat-Uden, Wagenbouw, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Wijkplaats,
Woonwaardrd, Ymere.
Aanmelden kan hier. Afmelden of actief meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenenvoorsociaal.nl

