
8 oktober 2013  

Simpele regeling met impact     

 

De regels voor overheveling van het budget voor het buitenonderhoud van 

scholen is in principe simpel, maar kan toch de nodige impact hebben, 

constateert een werkgroep van scholen en gemeenten. De regeling pakt 

overal anders uit. En het gaat niet alleen om geld, maar ook om 

verantwoordelijkheden en risico. Goede samenwerking tussen scholen en 

gemeenten is onontbeerlijk. Zwarte Pieten lost niets op. Lees meer...  
 

   

Transparante uitgaven     

 

Amsterdam Oost lanceert haar buurtbegroting en laat per buurt zien 

hoeveel geld ze uitgeeft aan maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. 

Bewoners en ondernemers kunnen meedenken of het geld goed besteed 

wordt, hoe het beter kan en welke bijdrage zij zelf kunnen leveren. De 

buurtbegroting is een instrument voor de participatiemaatschappij; ook als 

het om voorzieningen en vastgoed gaat. Lees meer...  
 

   

Radicaal ander vastgoedbeleid     

 

Fusiegemeente Hollands Kroon wil het eigendom en beheer van 

maatschappelijk vastgoed overdragen aan verenigingen, instellingen en 

besturen. Het gaat om buurt- en dorpshuizen, zwembaden, 

binnensportaccommodaties en het beheer van sportvelden. Die keuze voor 

een 'zelfredzame samenleving' is door de Gemeenteraad unaniem 

gemaakt. Lees meer...  
 

   

En verder...     

 Adviseert de PO-raad ministeries over Integrale Kindcentra  

 Staat dit advies inmiddels ook op onze website  

 Zegt Minister Asscher: “Extra geld voor kinderopvang komt er” 

 Is in Zwolle een zwembad geopend met aanverwante diensten, o.a. kinderopvang 

 Komt Hilversum in verzet tegen bijdrage aan onderwijshuisvesting uit gemeentekas 

 Een leuke column van Rudy Stroink over locatie, ontmoeten en toekomst van vastgoed  

 Zegt premier Rutte de participatiemaatschappij niet met maatregelen te willen 

afdwingen 

 Een artikel over de veranderende rol van lokale overheden rond voorzieningen en 

vastgoed. 

      

In de agenda     

Op de website van Bouwstenen staat een overzicht van cursussen en bijeenkomsten. 

Onderstaand een selectie:  

 22 oktober; Inspiratietour op de fiets door Amsterdam 

 25 oktober; Samenwerking & Regionalisering (Chefs Vastgoed) 

 29 oktober; Beheer en exploitatie multifunctionele gebouwen (Onderwijs & Opvang) 
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 31 oktober; Canvasmodel - nieuw businessmodel publieke domein  

Tijdens de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen kunt u in gesprek met:  

 Leden van de werkgroep Overheveling  

 De voorlopers van Makelpunten  

Op verzoek van de PO-raad geldt het vroegboektarief (€ 150,-) voor scholen tot eind oktober. 

  

Volg ons ook op Twitter!  
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