
Netwerk Makelpunten
Welkom in 

Makelen en Schakelen
10 oktober 2019



Programma
10.00 uur Welkom door Pieter Truijens (hoofd team Vastgoed)

10.15 uur Sturen op leegstandsbeheer
10.45 uur Intervisie aan de hand van cases en vragen
11.30 uur Presentatie concept afwegingskader Maatschappelijk Vastgoed
12.00 uur Vooruitblik: Jaarbijeenkomst / Makelpunten in 2020

12.30 uur Lunch
13.30 uur Werkbezoek aan de Voetnoot met Makelpunt Almere
14.30 uur Borrel



Leegstandsbeheer

https://bouwstenen.nl/Leegstand_Gemeente_Utrecht_Maatschappelijk_Vastgoed


Leegstandsbeheer



Leegstandsbeheer

Sturen op Leegstandsbeheer
• Verzorgt de eigen organisatie het beheer of schakel je een 

leegstandsbeheerder in? 
• Wat is volgens jouw de slimste keuze en waarom? 
• Hoe kies je de juiste beheerder?

Aspecten:
- betrouwbaarheid
- nakomen van afspraken
- vergoeding in relatie tot kosten
- ontnemen van zorgen
- werk je met 1 of met meerdere leegstandbeheerders
- alleen bedrijven of ook ter tijdelijke bewoning
- rendabel om voorzieningen voor bewoning aan te brengen?



Leegstandsbeheer

https://bouwstenen.nl/Leegstand_Gemeente_Utrecht_Maatschappelijk_Vastgoed


Leegstandsbeheer

https://twitter.com/ruimtemaker/status/1174234438689087490


Intervisie

Vragen en cases van deelnemers over andere onderwerpen
…
…
…

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7806972/2/19bb19038


Afwegingskader

Prioriteiten – (Utrecht, najaar 2018)
• Hoe robuust is het plan van de ruimtezoeker?
• Welke maatschappelijke meerwaarde wordt bereikt? (incl soc. return)
• Welke impact heeft plan op omgeving en gebouw?
• Hoe duurzaam is het plan?
• Hoe snel kan het gerealiseerd worden?
• Past het in het bestemmingsplan?
• Is het ondersteunend aan beleidsdoelen?



Afwegingskader

Issues
• Groei vs krimp >  niet overal is het dringen
• Veel onderwijsvastgoed over in perifere gemeente > veel ruimte geen 

gebruikers met geld
• Draagvlak als criterium (politiek) > relatie met Omgevingswet
• Ambtelijke afweging – beleid op het eind – burger niet in beeld
• Wel/niet link leggen naar proces voor definitieve herbestemming



Afwegingskader

Vorige keer:
• Vastgoedsturing: portefeuilleplan

• Eigen huisvesting - Huisvestingsbudget
• Voorzieningen - KPDH
• Commerciele objecten – Markthuur/Strategisch vastgoed

• Afwegingskader leegstand – activistisch leegstandsbeheer
• Tijdelijk
• Afstootbaar
• Verkoopbaar



Afwegingskader

Vorige keer (Nijmegen):
• Aansluiting beleidsdoelen/is er subsidierelatie
• Bedrijfsplan/pitch
• Realisatietermijn/kracht
• Bestemmingsplan/tijdelijk ander gebruik
• MKBA

• Impact in buurt/wijk/stad
• Maatschappelijk bereik/rendement
• Concurrentie/kannibalisme
• Politiek gevoel/gewenst

• Matchteam
• Huurregime?
• Voorbeelden: 

Utrecht, 
Doetinchem, 
Nijmegen



Afwegingskader

Hoe verder? 
• Ga je op basis van wat we nu hebben zelf dingen aanpassen?
• Wat ga je anderen aanbevelen?
• Welke product?

• Beschrijvend en beschouwend met algemene handvatten, met voorbeelden 
ter inspiratie

• Uitgewerkte beoordelingssystematiek met scoringsmethodiek
• ??

• Najaarsbijeenkomst



Jaarbijeenkomst

• Thema: Samen aan de slag

• 28 november in Hilversum

• Sessie Makelpunten?
• Afwegingskader of ?
• Meewerken?



Vooruitblik: 2020

• Terugblik: 
• wat gaat goed
• wat moet beter
• waar mee stoppen

• Inhoud 
• voorstellen/ideeën bijeenkomsten
• andere ideeën

• Groeien qua omvang
• Andere naam?



Lunch



De Voetnoot
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