
Zicht op Leids vastgoed



Voorwoord

Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden 

is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad inzicht te bieden in de 

hoofdlijnen van het Leidse vastgoedbeleid.

Uit dit onderzoek blijkt dat er veel te verbeteren valt aan zowel het beleid als de praktijk van het 

beheer van het Leidse vastgoed. De gemeente werkt al een aantal jaren aan een nieuw beleidskader 

voor vastgoed en sinds dit jaar ook aan een verbetertraject voor de uitvoering van het vastgoedbeleid. 

Vanwege de ingezette verbeteracties op dit terrein raden we de raad aan om op een later moment een 

vervolgonderzoek te laten uitvoeren. We zijn ook zelf voornemens de ontwikkelingen op dit terrein 

actief te blijven volgen. 

De bestuurlijke nota (deel A) is door de Rekenkamercommissie geschreven. Het onderzoek dat heeft 

geleid tot het rapport met bevindingen (deel B) is uitgevoerd door het onderzoeksbureau NEXT 

vastgoed consultancy. Hierbij zeggen wij graag de onderzoekers dank voor de wijze waarop het 

onderzoek met vasthoudendheid is uitgevoerd. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar de 

medewerkers van de gemeente Leiden die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek. 

Met vriendelijke groet,

Rekenkamercommissie Leiden 

Rob van Lint, voorzitter
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Wat is de waarde van deze panden?

In de looptijd van dit onderzoek bleek het niet mogelijk een totaalwaarde te bepalen van al deze 

panden. Voor 191 panden (54%) is de waarde wel bekend, zij het vaak op grond van verouderde 

taxaties. Deze waarde bedraagt € 210 mln. Voor de andere panden kon de waarde gedurende dit 

onderzoek niet door de gemeente worden aangeleverd. Dit werd mede veroorzaakt door het 

ontbreken van een goede vastgoedadministratie inclusief actuele taxatiewaardes. Er wordt inmiddels 

wel gewerkt aan het op orde krijgen van deze administratie.

Wat is bekend over de verkoop van panden?

De afgelopen jaren zijn 28 gemeentelijke panden afgestoten. Voor 20 panden was daarbij een 

taxatiewaarde beschikbaar, voor 8 panden ontbrak deze. Opvallend is de matige kwaliteit van een 

groot aantal van de uitgevoerde taxaties. In een aantal gevallen bedroeg de taxatie zelfs slechts 1 

A4tje! De uitgevoerde taxaties voldoen meestal niet aan internationaal erkende standaarden.

Er is een opvallend verschil tussen de getaxeerde waarde van deze 20 panden en de uiteindelijke 

opbrengsten. Voor individuele panden bedroeg het verschil tussen taxatiewaarde en verkoop waarde 

soms meer dan 50%. Gemiddeld ontving de gemeente over deze panden 15,7% minder dan de 

taxatiewaarde. Uit het verschil tussen taxatiewaarde en verkoopwaarde bij de 20 panden kan worden 

geconcludeerd dat de gemeente bij de verkoop door gebrekkige of oude taxaties niet wist welke 

waarde haar vastgoed werkelijk vertegenwoordigde en om onduidelijke redenen niet de geschatte 

waarde heeft kunnen behalen. Voor de 8 niet getaxeerde panden kan uitsluitend worden 

geconstateerd dat er verkocht is zonder enig inzicht in de waarde van het object. Het ging bij deze 

panden om een totale verkoopwaarde van € 8 mln. 

Het is niet uit te sluiten dat de gemeente bij de verkoop van onroerend goed de afgelopen jaren 

inkomsten is misgelopen. Hierbij kan worden aangetekend dat het soms gaat om zeer specifiek 

vastgoed zoals het Ketelhuis aan de Middelstegracht 36 waarvan de waarde lastig te bepalen is.

Wat is bekend over de maatschappelijke functie van de gemeentelijke panden?

Voor een steekproef van de panden van de gemeente is de maatschappelijke functie onderzocht. Voor 

de meeste panden geldt dat er sprake is van een evidente maatschappelijke functie, zoals ambtelijke 

huisvesting, scholen en strategische panden. Toch geldt dat bij een aantal objecten in de steekproef 

vraagtekens gezet kunnen worden bij de noodzaak van gemeentelijk eigendom. Dit geldt in de 

steekproef bijvoorbeeld voor de ondergrond van een benzinestation, een bloemenkiosk en een 

kinderopvang. Nader onderzoek is nodig om dit voor het gehele gemeentelijk eigendom te bepalen.

Wat is bekend over de exploitatie?

Voor een steekproef van 15 panden is geprobeerd op basis van de administratie een oordeel te 

vormen over de kostendekkendheid van panden. Er was ten tijde van de afronding van het onderzoek 

(juni 2014) echter nog geen volledig, systematisch en actueel overzicht beschikbaar van kosten en 

opbrengsten van gemeentelijke objecten. Daaraan wordt overigens inmiddels wel gewerkt. Zichtbaar 

is dat in 8 van de 15 gevallen de jaarlijkse kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Eén van deze 

Deel A Bestuurlijke nota

1. Inleiding

In november 2013 is de Rekenkamercommissie – naar aanleiding van het verzoek van verschillende 

fracties – gestart met een onderzoek naar het vastgoedbeheer van de gemeente Leiden. Doel van het 

onderzoek was inzicht te geven in het vastgoedbeleid en de waarde van het vastgoed van de 

gemeente en de vraag of de gemeente al dan niet doelmatig met haar vastgoed omgaat. Het 

feitenonderzoek is uitgevoerd door NEXT vastgoed consultancy. 

Aanpak onderzoek

De oorspronkelijke aanpak van het onderzoek zag er globaal als volgt uit:

• Inventarisatie: In kaart brengen eigendommen en de waarde ervan.

• Opstellen normenkader voor het beheer van Leids vastgoed op basis van vastgesteld beleid. 

• In beeld brengen van beheer en exploitatie van het Leidse vastgoed in de praktijk en dit toetsen 

aan het normenkader door middel van een steekproef. 

Al vroeg in het onderzoeksproces werd duidelijk dat van deze opzet moest worden afgeweken. 

Hieraan lagen twee oorzaken ten grondslag. Ten eerste was de status van het in 2010 vastgestelde 

Beleidskader Vastgoed onduidelijk doordat de in 2010 meegegeven uitwerkingsopgave ten tijde van 

het onderzoek nog niet gereed was. Er was derhalve geen actueel normenkader waaraan het 

gemeentelijke handelen getoetst kon worden. Wel is in ons onderzoek de beleidspraktijk zelf 

beschreven aan de hand van informatie uit interviews aangevuld met document�analyse. Waar 

mogelijk is de praktijk beoordeeld op basis van de geleverde prestaties. Ten tweede was de 

vastgoedadministratie in de onderzoeksperiode niet op orde waardoor het verzamelen van een 

complete pandenlijst met het gemeentelijke vastgoed en de kosten die daarvoor gemaakt worden 

meer tijd in beslag nam dan verwacht. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat het onderzoek veel meer tijd heeft gekost dan aanvankelijk gepland en 

slechts in afgeslankte vorm kon worden uitgevoerd. Zo is de analyse van het maatschappelijk belang 

van het vastgoed en de exploitatie minder diepgaand dan gepland, onder andere doordat de 

steekproef fors moest worden verkleind.

2. Bevindingen: Zicht op Leids vastgoed

Welke panden bezit de gemeente Leiden?

Leiden bezit – afgezien van kleinere objecten als trafohuisjes, speeltuinen e.d. - in totaal 356 panden. 

Er was op het moment van onderzoek (eind 2013 - begin 2014) nog geen centrale registratie van 

panden, waardoor een belangrijk deel van deze panden pas door vergelijking met gegevens van het 

Kadaster in beeld kwam. De panden waren in beheer bij drie verschillende afdelingen.



Wat is de waarde van deze panden?

In de looptijd van dit onderzoek bleek het niet mogelijk een totaalwaarde te bepalen van al deze 

panden. Voor 191 panden (54%) is de waarde wel bekend, zij het vaak op grond van verouderde 

taxaties. Deze waarde bedraagt € 210 mln. Voor de andere panden kon de waarde gedurende dit 

onderzoek niet door de gemeente worden aangeleverd. Dit werd mede veroorzaakt door het 

ontbreken van een goede vastgoedadministratie inclusief actuele taxatiewaardes. Er wordt inmiddels 

wel gewerkt aan het op orde krijgen van deze administratie.

Wat is bekend over de verkoop van panden?

De afgelopen jaren zijn 28 gemeentelijke panden afgestoten. Voor 20 panden was daarbij een 

taxatiewaarde beschikbaar, voor 8 panden ontbrak deze. Opvallend is de matige kwaliteit van een 

groot aantal van de uitgevoerde taxaties. In een aantal gevallen bedroeg de taxatie zelfs slechts 1 

A4tje! De uitgevoerde taxaties voldoen meestal niet aan internationaal erkende standaarden.

Er is een opvallend verschil tussen de getaxeerde waarde van deze 20 panden en de uiteindelijke 

opbrengsten. Voor individuele panden bedroeg het verschil tussen taxatiewaarde en verkoop waarde 

soms meer dan 50%. Gemiddeld ontving de gemeente over deze panden 15,7% minder dan de 

taxatiewaarde. Uit het verschil tussen taxatiewaarde en verkoopwaarde bij de 20 panden kan worden 

geconcludeerd dat de gemeente bij de verkoop door gebrekkige of oude taxaties niet wist welke 

waarde haar vastgoed werkelijk vertegenwoordigde en om onduidelijke redenen niet de geschatte 

waarde heeft kunnen behalen. Voor de 8 niet getaxeerde panden kan uitsluitend worden 

geconstateerd dat er verkocht is zonder enig inzicht in de waarde van het object. Het ging bij deze 

panden om een totale verkoopwaarde van € 8 mln. 

Het is niet uit te sluiten dat de gemeente bij de verkoop van onroerend goed de afgelopen jaren 

inkomsten is misgelopen. Hierbij kan worden aangetekend dat het soms gaat om zeer specifiek 

vastgoed zoals het Ketelhuis aan de Middelstegracht 36 waarvan de waarde lastig te bepalen is.

Wat is bekend over de maatschappelijke functie van de gemeentelijke panden?

Voor een steekproef van de panden van de gemeente is de maatschappelijke functie onderzocht. Voor 

de meeste panden geldt dat er sprake is van een evidente maatschappelijke functie, zoals ambtelijke 

huisvesting, scholen en strategische panden. Toch geldt dat bij een aantal objecten in de steekproef 

vraagtekens gezet kunnen worden bij de noodzaak van gemeentelijk eigendom. Dit geldt in de 

steekproef bijvoorbeeld voor de ondergrond van een benzinestation, een bloemenkiosk en een 

kinderopvang. Nader onderzoek is nodig om dit voor het gehele gemeentelijk eigendom te bepalen.

Wat is bekend over de exploitatie?

Voor een steekproef van 15 panden is geprobeerd op basis van de administratie een oordeel te 

vormen over de kostendekkendheid van panden. Er was ten tijde van de afronding van het onderzoek 

(juni 2014) echter nog geen volledig, systematisch en actueel overzicht beschikbaar van kosten en 

opbrengsten van gemeentelijke objecten. Daaraan wordt overigens inmiddels wel gewerkt. Zichtbaar 

is dat in 8 van de 15 gevallen de jaarlijkse kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Eén van deze 



gevallen betrof ambtelijke huisvesting waarvoor uiteraard geen huur wordt ontvangen. Van de overige 

7 panden werd er voor één in het geheel geen huur of andere inkomsten ontvangen (anti kraak). Voor 

de overige 6 panden werden wel inkomsten ontvangen, deze dekten echter niet de kosten. Hierbij kan 

sprake zijn van impliciete subsidieverlening. De conclusie uit de steekproef is daarmee dat de 

exploitatie van panden niet in alle gevallen kostendekkend geschiedt. Dit sluit aan bij conclusies die 

ook door de gemeente zijn getrokken. Nader onderzoek is nodig om de omvang van het hieruit 

voortvloeiende exploitatietekort te bepalen. 

3. Conclusies en aanbevelingen

Conclusie 1: De status van het beleidskader vastgoed is al meer dan vier jaar onduidelijk, 

waardoor het in de praktijk niet werd geïmplementeerd.

In januari 2010 is het beleidskader vastgoed vastgesteld. Destijds is het doel als volgt omschreven:

"Met het rapport Beleidskader Vastgoed geeft de gemeente duidelijk richting aan de omvang van de 

gemeentelijke vastgoedportefeuille; hoe deze moet worden beheerd en geëxploiteerd en binnen welke 

kaders het gemeentelijk vastgoedbeleid moet worden uitgevoerd."

"Bij de vaststelling van het beleidskader vastgoed is een uitwerkingsopgave meegegeven. De 

uitwerkingsopgave had betrekking op de financiële transparantie van de portefeuille maatschappelijk 

vastgoed en op de vraag welke maatschappelijke functies beleidsmatig gewenst zijn en in welke mate 

financiële ondersteuning voor deze maatschappelijke functies aan de orde is." 

De Rekenkamercommissie stelt vast dat deze uitwerking meer dan viereneenhalf jaar heeft geduurd. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat het doel van het beleidskader "het duidelijk richting geven aan de 

omvang, het beheer en de exploitatie van het Leidse vastgoed" niet kon worden gerealiseerd. 

Ondanks het bestaan van het beleidskader vastgoed waren er gedurende de periode van het 

onderzoek (december 2013 - juli 2014) geen vastgelegde procedures of regels voor de omvang, het 

beheer en de exploitatie van het Leidse vastgoed. Als gevolg hiervan was er veel onduidelijkheid over 

aan- en verkoop procedures, de wenselijkheid van het al dan niet in bezit hebben van bepaalde 

panden en de wijze waarop de exploitatie van panden geregeld zou moeten worden. Dit alles zorgde 

ervoor dat niet geborgd was dat de gemeente doelmatig met haar vastgoedportefeuille omging. De 

gemeente geeft overigens aan dat nog tijdens de onderzoeksperiode een grote verbeterslag is 

gemaakt. De resultaten daarvan konden niet worden beoordeeld in dit onderzoek (zie verder conclusie 

2). 

Aanbeveling 1: Stel zo spoedig mogelijk het beleidskader voor vastgoed vast 

Het huidige concept dat dit voorjaar aan de raad is voorgelegd biedt hiervoor een goede basis. 

Positief is dat de gemeente ervoor kiest om te definiëren welk vastgoed ze wil behouden en welk 

vastgoed ze wil afstoten. Tevens is positief dat de impliciete subsidie die nu aan een aantal huurders 



wordt verstrekt doordat deze geen kostendekkende huurprijs betalen, wordt omgezet in een 

marktconforme huur eventueel aangevuld met een integrale subsidie voor activiteiten en huisvesting 

indien gewenst. Dit is in de ogen van de Rekenkamercommissie een goede manier om de 

transparantie van de gemeentelijk uitgaven te vergroten. 

Er is echter ook een aantal aandachtspunten die nog vragen om nadere expliciete uitwerking:

• Maak niet alleen een overzicht van de te verkopen panden maar ook van het vastgoed dat de 

gemeente wil behouden en dat dus valt onder de noemer "beleidsondersteunend vastgoed in 

gebruik bij maatschappelijke organisaties en functies, die beleidsmatig gewenst worden en dat 

niet uit de markt kan worden betrokken of waarbij verkoop zal leiden tot lastenverhoging voor de 

gemeente" (d iv in het Beleidskader Vastgoed).

• Maak expliciet helder hoe de "maatschappelijke organisaties en functies, die beleidsmatig 

gewenst worden" zich verhouden tot de wel en niet te ondersteunen categorie huurders (j en k 

in het Beleidskader Vastgoed).

• Maak een expliciete en transparante afweging waarom de noodzakelijke ruimte niet "uit de 

markt kan worden betrokken". 

• Koppel aan de lijst van te verkopen panden een tijdgebonden doelstelling/voor verkoop.

• Definieer hoe de marktwaarde van de te verkopen panden wordt bepaald, met name de 

voorwaarden waaraan de taxatie dient te voldoen.

• Definieer het begrip markthuur en hoe zich dit verhoudt tot kostendekkende huur.

• Definieer voorwaarden en uitgangspunten voor exploitatie van de panden die gemeentelijk bezit 

blijven (hoe wordt omgegaan met het in rekening brengen van elektra, verzekering, onderhoud, 

etc.). 

• Tenslotte: werk het kader vastgoed uit in werkbare procedures voor het beheer van de 

vastgoedportefeuille (zie ook conclusie 2). 

Conclusie 2: Het beheer van het Leidse vastgoed was in de onderzoeksperiode op veel 

aspecten niet op orde.

Gedurende dit onderzoek is duidelijk geworden dat het administratieve beheer van het vastgoed in de 

gemeente op veel aspecten niet op orde was. 

Allereerst bleek de kwaliteit van de administratie zodanig dat het niet mogelijk was op een eenvoudige 

manier een integraal overzicht te verkrijgen van al het Leidse vastgoed en de waarde hiervan. Dit is 

mede het gevolg van het feit dat deze informatie over meerdere afdelingen was versnipperd. Taxaties 

van verkochte panden ontbraken of konden niet eenvoudig uit het archief worden verkregen. Ook kon 

van bijna de helft van de panden in het kader van dit onderzoek de taxatiewaarde of WOZ-waarde niet 

worden aangegeven. Het was daarom niet mogelijk in dit rapport de waarde van het totale Leidse 

vastgoed te bepalen. Het was daarmee voor het onderzoeksbureau niet vast te stellen of de 

betreffende balanswaarde van de gemeente correct is.



Het afstoten van gemeentelijk onroerend goed vond ongestructureerd plaats. Er zijn in het verleden 

geen heldere verkoopdossiers aangelegd, waardoor niet duidelijk is welke inspanningen werden 

verricht om de verkoopdoelstellingen te halen, hoe de verkoopprijs tot stand kwam, of deze prijs 

marktconform was en of de verkoopprocedure voldeed aan Europese regels. Ook is onduidelijk of bij 

lage biedingen (in vergelijking met de taxatiewaarde) is overwogen het verkoopproces op te schorten. 

Wel is duidelijk dat de verkoopdoelstellingen niet gehaald zijn.

Het meest opvallend daarbij is de gebrekkige kwaliteit van de taxaties in eerdere jaren van het 

onderzoek. Taxatierapporten waren vaak oud of ontbraken in een aantal gevallen geheel. De 

beschikbare taxaties voldeden bovendien niet aan internationaal geaccepteerde standaarden. Zo 

ontbrak in sommige onderzochte gevallen de onderbouwing van de taxatiewaarde volledig. Dit zorgt 

ervoor dat de gemeente bij verkoop geen goede indicatie had van de waarde van het pand en 

mogelijk inkomsten is misgelopen.

Aanbeveling 2: Stel op basis van het vastgestelde kader vastgoed werkprocedures op voor het beheer 

van het Leidse Vastgoed. Rapporteer over de resultaten van de verbeteracties aan de raad.

De gemeente werkt inmiddels aan een inhaalslag om vooral de administratieve kant van het 

vastgoedbeheer op orde te brengen. Het betreffende verbeterplan omvat acties als het onderbrengen 

van al het vastgoed bij de afdeling VAG en het opzetten van een periodieke taxatie van al het 

vastgoed eens per twee jaar. Deze acties zouden goed tot verbetering kunnen leiden. Aandachtspunt 

hierbij is het borgen dat de vastgoed ervaring en kennis die aanwezig is bij de afdelingen sport en 

onderwijs behouden blijft. Een ander aandachtspunt is het borgen van de kwaliteit van de periodieke 

taxaties. 

Het is daarom aan te bevelen om bij de hierboven genoemde verbeterslag heldere werkprocessen en 

regels vast te leggen voor:

• de administratie van panden, denk hierbij ook aan een periodieke check bij het Kadaster om 

zekerheid te houden over de samenstelling van het gemeentelijk eigendom van onroerend 

goed,

• de verkoop van panden, denk hierbij onder andere aan het aanleggen van een verkoopdossier 

en het inrichten van een protocol voor de verkoop dat voldoet aan regelgeving,

• de kwaliteit van de taxatie van panden; hierbij is het sterk aan te bevelen een taxatie-instructie 

op te stellen die voldoet aan internationaal erkende standaarden. 

Wij raden hiernaast aan om de resultaten goed te monitoren en hierover te rapporteren aan de raad. 

Conclusie 3: De gemeentelijke onderhoudsplannen verschaffen onvoldoende inzicht in de 

kosten en baten van het gemeentelijk vastgoed. Niet alle panden worden kostendekkend 

verhuurd. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) van de panden verschaft een te 



rooskleurig beeld van de netto opbrengsten van de gemeentelijke panden in de komende 10 

jaar. 

Er is geen integraal inzicht in de kosten en baten van alle gemeentelijke panden. Verzekeringskosten 

worden niet per pand vermeld en niet voor alle gemeentelijke panden worden kosten als elektra en 

water vermeld. Het is niet duidelijk hoe de huurprijs tot stand komt, en de FMP’s verschaffen geen 

inzicht in de doelmatigheid van de exploitatie (doelmatigheid onderhoudscontracten, 

nutsvoorzieningen, verzekeringen, etc.). 

Doordat niet alle panden kostendekkend verhuurd worden is in feite sprake van impliciete subsidie 

aan een aantal huurders. Zoals eerder aangegeven denken we dat het plan om deze impliciete 

subsidie om te zetten in een marktconforme huur gecombineerd met een integrale subsidie voor 

activiteiten en huisvesting zal bijdragen aan een grotere transparantie van de gemeentelijk uitgaven.

De berekening van het jaarlijkse saldo van kosten en opbrengsten op netto contante waarde 

(cashflow) in de MJPs geeft een te rooskleurige inschatting van de netto jaarlijkse opbrengsten van de 

gemeentelijke vastgoedportefeuille de komende 10 jaar. Er wordt in deze berekening uitgegaan van 

de verkoop van alle panden in 2023 tegen de huidige taxatiewaarde. Nog afgezien van de vraag of de 

huidige taxaties van voldoende kwaliteit zijn voor een goede inschatting van de waarde op dit moment 

is het onwaarschijnlijk dat deze waarde onveranderd zal blijven in de komende 10 jaar. Hiernaast is 

het onwaarschijnlijk dat de gemeente de komende 10 jaar alle panden zal verkopen.

Aanbeveling 3a. Zorg voor een eenvoudig en integraal overzicht van de jaarlijkse kosten en 

opbrengsten van gemeentelijk panden 

• Geef hierin voor alle objecten alle kosten weer inclusief verzekeringskosten, belastingen, 

nutsvoorzieningen zoals elektra, ook voor panden die door de gemeente worden gebruikt. 

• Geef helder aan wat een kostprijsdekkende huur zou zijn en hoe deze wordt gebaseerd op de 

jaarlijkse kosten. 

• Geef helder aan hoe de kostprijsdekkende huur (zoals deze vermeld wordt in het FMP) zich 

verhoudt tot de in het beleidskader genoemde marktconforme huur.

• Maak transparant in hoeverre er nu sprake is van impliciete subsidie door aan te geven hoe 

groot het verschil is tussen een marktconforme huur en de huidige huur. 

• Zorg voor een jaarlijkse actualisatie van de doorberekening van kosten en een jaarlijkse 

indexatie van huurbedragen.

• Zorg voor een reële en inzichtelijke berekening van de jaarlijkse cashflow,

Aanbeveling 3b. Doe een onderzoek naar de doelmatigheid van de exploitatie van het gemeentelijke 

vastgoed. 

Mede door de eerder beschreven problemen als gevolg van de gebrekkige administratie zijn de 

onderzoekers niet toegekomen aan een gedegen onderzoek naar de doelmatigheid van de exploitatie 

Het afstoten van gemeentelijk onroerend goed vond ongestructureerd plaats. Er zijn in het verleden 

geen heldere verkoopdossiers aangelegd, waardoor niet duidelijk is welke inspanningen werden 

verricht om de verkoopdoelstellingen te halen, hoe de verkoopprijs tot stand kwam, of deze prijs 

marktconform was en of de verkoopprocedure voldeed aan Europese regels. Ook is onduidelijk of bij 

lage biedingen (in vergelijking met de taxatiewaarde) is overwogen het verkoopproces op te schorten. 

Wel is duidelijk dat de verkoopdoelstellingen niet gehaald zijn.

Het meest opvallend daarbij is de gebrekkige kwaliteit van de taxaties in eerdere jaren van het 

onderzoek. Taxatierapporten waren vaak oud of ontbraken in een aantal gevallen geheel. De 

beschikbare taxaties voldeden bovendien niet aan internationaal geaccepteerde standaarden. Zo 

ontbrak in sommige onderzochte gevallen de onderbouwing van de taxatiewaarde volledig. Dit zorgt 

ervoor dat de gemeente bij verkoop geen goede indicatie had van de waarde van het pand en 

mogelijk inkomsten is misgelopen.

Aanbeveling 2: Stel op basis van het vastgestelde kader vastgoed werkprocedures op voor het beheer 

van het Leidse Vastgoed. Rapporteer over de resultaten van de verbeteracties aan de raad.

De gemeente werkt inmiddels aan een inhaalslag om vooral de administratieve kant van het 

vastgoedbeheer op orde te brengen. Het betreffende verbeterplan omvat acties als het onderbrengen 

van al het vastgoed bij de afdeling VAG en het opzetten van een periodieke taxatie van al het 

vastgoed eens per twee jaar. Deze acties zouden goed tot verbetering kunnen leiden. Aandachtspunt 

hierbij is het borgen dat de vastgoed ervaring en kennis die aanwezig is bij de afdelingen sport en 

onderwijs behouden blijft. Een ander aandachtspunt is het borgen van de kwaliteit van de periodieke 

taxaties. 

Het is daarom aan te bevelen om bij de hierboven genoemde verbeterslag heldere werkprocessen en 

regels vast te leggen voor:

• de administratie van panden, denk hierbij ook aan een periodieke check bij het Kadaster om 

zekerheid te houden over de samenstelling van het gemeentelijk eigendom van onroerend 

goed,

• de verkoop van panden, denk hierbij onder andere aan het aanleggen van een verkoopdossier 

en het inrichten van een protocol voor de verkoop dat voldoet aan regelgeving,

• de kwaliteit van de taxatie van panden; hierbij is het sterk aan te bevelen een taxatie-instructie 

op te stellen die voldoet aan internationaal erkende standaarden. 

Wij raden hiernaast aan om de resultaten goed te monitoren en hierover te rapporteren aan de raad. 

Conclusie 3: De gemeentelijke onderhoudsplannen verschaffen onvoldoende inzicht in de 

kosten en baten van het gemeentelijk vastgoed. Niet alle panden worden kostendekkend 

verhuurd. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) van de panden verschaft een te 



van het Leidse vastgoed. De Rekenkamercommissie raadt aan om zo’n onderzoek wel uit te voeren 

omdat dit mogelijk aanknopingspunten biedt voor een doelmatiger vastgoedbeheer.

Conclusie 4: De informatievoorziening aan de Raad inzake het beheer van het vastgoed schiet 

ernstig tekort.

De Raad heeft geen goed en actueel beeld van de vastgoedportefeuille van de gemeente, de mutaties 

die daarin plaatsvinden en de wijze waarop de exploitatie plaatsvindt. Gegeven de waarde van de 

portefeuille en de beleidsmatige keuzes die daar achter liggen rond de verwerving, aanhouding en 

afstoting van onroerend goed, is inzicht in de portefeuille van groot belang. Zeker gezien het onlangs 

gesloten bestuursakkoord waarin de intentie wordt uitgesproken dat iedere fractie elk voorstel (of 

scenario) op zijn eigen merites beoordeelt is inzicht in kosten en baten van het vastgoed voor de raad 

cruciaal.

Aanbeveling 4: Maak concrete afspraken tussen College en Raad over informatievoorziening

Maak concrete afspraken over de inhoud en de frequentie van de informatievoorziening van College 

aan de Raad. Wij raden aan hier in ieder geval de volgende punten in op te nemen: 

• een lijst van alle gemeentelijke panden met een aanduiding van de huidige functie en een 

aanduiding welke van deze panden op de verkooplijst staan.

• een inschatting van de waardeontwikkeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille,

• een overzicht van het jaarlijkse saldo van kosten en baten van de portefeuille en een overzicht 

van alle panden waarvoor dit saldo negatief is (zie ook aanbeveling 3a).

• Gezien conclusie 2 raden we de Raad aan om het College te verzoeken een implementatieplan 

inclusief tijdpad aan de Raad voor te leggen voor de verbetering van de uitvoering van het 

vastgoedbeheer en vervolgens jaarlijks over de voortgang te laten rapporteren. 

Bij zo'n periodieke informatievoorziening kan het handig zijn om een vast format te gebruiken zoals 

gebeurt in de gemeente Eindhoven. 

Gedurende dit onderzoek is duidelijk geworden dat aan een aantal van de aanbevelingen al gewerkt 

wordt door de gemeente, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe Beleidskader Vastgoed. 

Deze verbeteracties zijn in het kader van dit onderzoek niet onderzocht. Wij adviseren na verloop van 

tijd vervolgonderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van deze verbeteringen, en daarbij de hiervoor 

genoemde aanbevelingen te betrekken.
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(..) van de overige (onder overige wordt hier de manege, de jachthaven , het jeugddorp 
en de botenloods bedoeld – Red.) sportvoorzieningen zal aan de hand van het 
Beleidskader Vastgoed moeten worden vastgesteld in hoeverre sprake is van 
beleidsondersteunend vastgoed.
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RAADSVOORSTEL 

Naam programma:

Welzijn en zorg

Onderwerp: 

Uitwerking Beleidskader Vastgoed

Aanleiding: 

In januari 2010 is het beleidskader vastgoed vastgesteld (RB 09.0108). Het beleidskader vastgoed 

doet uitspraken over de exploitatie en beheer van vastgoed en bijbehorende ondersteuning. Destijds 

is het doel als volgt omschreven:

Met het rapport Beleidskader Vastgoed geeft de gemeente duidelijke richting aan de omvang van de 

gemeentelijke vastgoedportefeuille; hoe deze moet worden beheerd en geëxploiteerd en binnen welke  

kaders het gemeentelijk vastgoedbeleid moet worden uitgevoerd. De  term “vastgoed” omvat in dit 

rapport gebouwen met bijbehorende grond.

Bij de vaststelling van het beleidskader vastgoed is een uitwerkingsopgave meegegeven. De 

uitwerkingsopgave had betrekking op de financiële transparantie van de portefeuille maatschappelijk 

vastgoed en op de vraag welke maatschappelijke functies beleidsmatig gewenst zijn en in welke mate 

financiële ondersteuning voor deze maatschappelijke functies aan de orde is.

Na 2010 is transparantie verkregen in gegevens van de portefeuille maatschappelijk vastgoed en de 

selectie van maatschappelijke functies die geen financiële ondersteuning behoeven.

Met het verkrijgen van meer inzicht in de vastgoed portefeuille is het wenselijk de doelstelling aan te 

scherpen en als volgt te formuleren:

a) de relatie tussen huurder en verhuurder (gemeente) transparant te maken door onderscheid 

te maken in de rol van gemeente als subsidieverstrekker en de rol van gemeente als 

vastgoedeigenaar (verhuurder);

b) het voorkomen van leegstand en het zo efficiënt mogelijk willen gebruiken van 

maatschappelijk vastgoed;

c) het beperken/terugdringen van de tekorten op de portefeuille maatschappelijk vastgoed;

d) een uniforme huurstelling en daardoor het opheffen van willekeur (gelijke monniken, gelijke 

kappen) 

Voordat de uitwerkingsopgave verder ingevuld kan worden is het noodzakelijk de uitgangspunten van 

het beleidskader vastgoed uit 2010 bij te stellen. Het betreft voornamelijk verscherping van de kaders 

door middel van aanvullingen en duidelijke afbakening van beleidsmatig te ondersteunen en niet 

beleidsmatig te ondersteunen vastgoed. Hierdoor is het mogelijk gedifferentieerde uitwerking te 

kunnen geven aan de beleidskaders. Het vaststellen van de bijgestelde uitgangspunten heeft voor dit 

moment geen directe gevolgen voor de begroting. 
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Voorgesteld wordt om over te gaan tot invoering van marktconformiteit op het moment dat :

- de huidige exploitatie op een juiste wijze is ingevoerd in de begroting;

- de verschillen tussen contracthuur en markthuur inzichtelijk is en;

- er duidelijkheid te geven is over de toekenning van subsidies.

Met deze voorwaarden als uitgangspunt worden er concrete voorstellen met bijbehorende 

begrotingswijzigingen ter besluitvorming aangeboden. 

Doel: 

Het doel van dit voorstel is om in te stemmen met de bijstelling van de eerder vastgestelde 

uitgangspunten beleidskader vastgoed zoals door u besloten bij RB 09.0108. Het uiteindelijke doel 

van het beleidskader vastgoed is te komen tot transparantere relatie tussen huurder en verhuurder, 

duidelijke rolverdeling tussen de subsidieverlener en de verhuurder, efficiëntere huisvesting, 

terugdringen van tekorten op het vastgoed en uniformiteit in de vastgoedexploitaties.

Kader: 

�
� Beleidskader vastgoed (RB 09.0108)

� Uitgesteld openbaar collegevoorstel ‘Het aanwijzen van maatschappelijke functies die geen 

gemeentelijke financiële ondersteuning behoeven in het kader van de uitvoering van het 

beleidskader vastgoed’ van 12 juni 2012

� M120098/2 “Kaasschaaf of niet” van 6 november 2012

� M120098/28 “Kosten gemeentelijk vastgoed” van 6 november 2012

Verder wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige beleidswijzigingen ten aanzien van:

- Modernisering subsidiebeleid

- Ontwikkelingen rondom het Sportbedrijf

- Sociaal maatschappelijke voorzieningen (mogelijkheden)kaart

Overwegingen: 

Voor de maatschappelijke functies die mogelijk voor ondersteuning middels huursubsidie in 

aanmerking komen is het voorstel de ondersteuningsbehoefte te betrekken bij de uitwerking van de 

motie M120098/2 “Kaasschaaf of niet”. Gezien de oproep van de motie om fundamentele keuzen te 

maken rond subsidies in zijn totaliteit is het plaatsten van de ondersteuningsbehoefte rondom de 

huisvesting op z’n plaats binnen de uitwerking van deze motie. Kijkend naar subsidies in z’n totaliteit, 

wordt voorgesteld te werken met één totaal subsidie aan instellingen (activiteiten inclusief 

huisvesting). Eén totaal subsidie vermindert administratieve lasten en legt integrale 

verantwoordelijkheid voor activiteiten en huisvesting bij de uitvoerende instelling. 

Voor het krijgen van financiële transparantie in de portefeuille maatschappelijk vastgoed zijn sinds de 

vaststelling van het beleidskader de vastgoedgegevens op orde gebracht; objecten zijn ingemeten, 

conditiemetingen hebben plaatsgevonden, meerjaren onderhoudsplannen zijn opgesteld en taxaties 

zijn uitgevoerd. Vervolgens is de verkapte bijdrage aan maatschappelijke instellingen door verhuur 

onder de markthuur en de kostprijs in beeld gebracht. Deze bedraagt momenteel ongeveer 540.000 

euro Voor een toekomstbestendige vastgoedportefeuille, waarbij langjarig voldoende middelen zijn 
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voor onderhoud en verkapte subsidie aan instellingen niet meer aan de orde is, worden een aantal 

uitgangspunten voor de exploitatie en verhuur van de portefeuille voorgesteld. 

Voorgesteld wordt deze uitgangspunten te verankeren door middel van het doorvoeren van 

wijzigingen op de uitgangspunten van het beleidskader vastgoed. Met het instemmen van de 

uitgangspunten voor subsidieverstrekking en de exploitatie van de maatschappelijk 

vastgoedportefeuille is de uitwerking van het beleidskader vastgoed (RB 09.108) geconcretiseerd. De 

uitgangspunten betekenen dat de indirecte bijdrage via vastgoed aan maatschappelijke instellingen 

wordt opgeheven en wordt gekomen naar één totaalsubsidie (activiteiten en huisvesting) voor de 

beleidsondersteunende maatschappelijke instellingen. 

Om een soepele overgang van oud naar nieuw te kunnen garanderen wordt voorgesteld te werken 

met een overgangsperiode. De economische ontwikkelingen en de noodzaak tot bezuinigingen leidt 

tot een verdere druk om efficiënt om te gaan met vastgoed en subsidiemiddelen. De periode van vijf 

jaar wordt benut om de exploitaties van het vastgoed te optimaliseren door het gebruik te verbeteren 

en bij te dragen aan het efficiënt huisvesten van maatschappelijke instellingen. Gemeente streeft 

daarbij naar een zo klein mogelijke beleidsondersteunende vastgoedportefeuille. 

Tevens wordt de vijfjaars termijn benut om te komen tot één totaalsubsidie (activiteiten en huisvesting) 

op basis van de uitwerking van de motie M120098/2 “Kaasschaaf of niet”. 

De vijfjaars termijn is daarnaast mede ingegeven doordat gemeente privaatrechtelijk gehouden is aan 

de bestaande huurcontracten met de maatschappelijke huurders en de bijbehorende expiratiedata en 

wet- en regelgeving. Ook dient gemeente bij het eventueel verlagen van de subsidie een redelijke 

overgangstermijn in acht te nemen (3 tot 5 jaar). De overgangsperiode gaat gepaard met een 

begrotingswijziging tussen vastgoed en subsidies op jaarbasis afhankelijk van de afloop van de 

huurcontracten.

Sportbedrijf

Ten tijde van het besluit in 2009 werd verondersteld dat verdere uitwerking gegeven zou worden aan 

de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. In het toenmalige kaderpunt dat was opgenomen stond het 

volgende:

Voor beleidsmatig gewenste sportvoorzieningen in gemeentelijk eigendom wordt het uitgangspunt 

marktconform meegegeven bij de uitwerking van het principebesluit (B&W nr. 08.0861) om het 

Sportbedrijf Leiden integraal extern te verzelfstandigen in een overheidsvennootschap

Met het niet verder tot uitvoering brengen van de verzelfstandiging zoals toen besloten is het wenselijk 

het sportvastgoed integraal op te nemen in het beleidskader. Daarnaast wordt bij de plannen voor de 

nieuwe bedrijfsvoering van het Sportbedrijf voorgesteld het sportvastgoed (velden, sporthallen en 

zwembaden) per 1-1-2015 in eigendom onder te brengen in de vastgoed portefeuille bij de Directie 

Stad/Vastgoedontwikkeling en Grondzaken (VAG).

Met deze ontwikkelingen en de nog goed in beeld te krijgen vastgoedobjecten is opdracht gegeven 

verder te onderzoeken onder welke voorwaarden en condities het sportvastgoed ondergebracht kan 

worden in het beleidskader.

Notitie Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen

Ambtelijk wordt gewerkt aan een notitie voor de sociaal maatschappelijke voorzieningen. Hierin wordt 

ingezet op een adequaat voorzieningenniveau naar behoefte van de wijk of buurt. Hoewel de notitie 
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zich bekommert over alle typen voorzieningen kan de gemeente vanuit haar eigendomspositie 

faciliterend zijn voor het bereiken van de doelstelling om het voorzieningenniveau te optimaliseren. In 

zoverre biedt de notitie ook een leidraad om te komen tot een efficiënter gebruik van vastgoed in het 

algemeen maar ook het gemeentelijk vastgoed in het bijzonder. In dat opzicht kunnen het 

beleidskader en de notitie elkaar versterken en helpen bijdragen aan beider doelstellingen.

Financiën: 

De verandering in uitgangspunten heeft voor dit moment geen gevolgen voor de begroting. Momenteel 

wordt de begroting doorgenomen voor alle panden in exploitatie en wordt gekeken naar de juistheid 

van de begrote kosten en opbrengsten. Hierdoor zijn de consequenties van het beleidskader nu nog 

niet te vertalen naar concrete begrotingswijzigingen. 

Om tegemoet te komen aan de bestuurlijke wens meer inzicht te krijgen in de financiële 

consequenties wordt voorgesteld om bij de financieel wenselijk te ondersteunen maatschappelijke 

functies, zoals genoemd onder beleidspunt k- i tot en met vii over te gaan tot wijziging naar 

marktconforme huur als:

- De vastgoedexploitatie op een juiste wijze in de begroting is opgenomen;

- Het verschil tussen markthuur en contracthuur duidelijk is;

- Duidelijkheid is over de toekenning van subsidies.

Op basis van deze voorwaarden kan worden bepaald wat het effect is op de begroting en kan ook 

aangegeven en beoordeeld worden hoe de dekking geregeld kan worden. Pas dan worden concrete 

begrotingsvoorstellen ingediend met daarbij eventueel noodzakelijke dekking. Overigens zal de 

feitelijke effectuering van de wijziging ook gekoppeld zijn aan de expiratiedatum van de lopende 

overeenkomst.

Dekkingsmogelijkheden

De vraag is op welke wijze de gevolgen van het beleidskader vastgoed financieel opgevangen kunnen 

of moeten worden. Dit kan op verschillende manieren waarvan de meest kansrijke hieronder genoemd 

worden.

- Efficiëntere huisvesting/bedrijfsvoering

o Onderverhuring d.m.v.

 Vrije ruimte aan anderen verhuren of

 Meervoudig ruimtegebruik (timemanagement)

o Overige kosten bedrijfsvoering terugdringen

o Extra/alternatieve inkomsten genereren

- Verhuizen naar andere (goedkopere of kleinere) locatie

Dit zijn vooral huurder gerelateerde oplossingsrichtingen. Het grootste effect wordt bereitk als de 

organisaties zelf komen met oplossingen in hun bedrijfsvoering of optimalisering van hun huisvesting. 

Daarbij spreekt voor zich dat de gemeente daarin een faciliterende rol speelt.

- Aanpak van de subsidies

o Duidelijke keuzes maken in wie of wat je wel of niet wilt ondersteunen en zo ruimte 

creëren in de subsidiebudgetten

o De kaasschaafmethode en de pijn eerlijk verdelen over alle partijen

4



o Het subsidiebudget niet wijzigen en de lastenverzwaring 100% bij de huurders laten

Bij de vaststelling van subsidietoekenning is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden. Dit sluit 

aan bij de behoefte van de raad zoals verwoord in de motie “Kaasschaaf of niet” Deze motie vormt 

een goede aanleiding maar ook de wijziging van subsidietoekenning kan kaders bieden om tot 

gerichte keuzes te komen.

- Bijdrage vanuit de vastgoedportefeuille

o Staffel van vijf jaar van 100% dekking naar 0% dekking van de huurverhoging

o Het opbouwen van een vastgoedreserve die bij voldoende kapitaal tot vrijval kan 

leiden van middelen die ingezet zouden kunnen worden bij subsidies (Hiertoe is het 

wel noodzakelijk afspraken te maken hoe en dergelijke reserve gevoed zou moeten 

worden en met welk doel de reserve wordt ingezet)

De effecten van het beleidskader zijn nog niet geheel duidelijk maar het lijkt in de basis logisch te 

veronderstellen dat een plus op de vastgoedportefeuille kan bijdragen aan de dekking van 

beleidsondersteunende activiteiten. Voorwaarde is wel dat de vastgoedportefeuille op zichzelf een 

financieel sluitend perspectief kent en alle daarbij in beeld zijnde risico’s zijn afgedekt.

Met de instemming van dit voorstel zijn de uitgangspunten vastgesteld en kan er – nadat de begroting 

van het vastgoed op orde is gebracht – gekeken worden naar de kosten, de verkapte subsidie, de 

huidige subsidiebijdrage en de effecten op de begroting. Op grond daarvan kan een aantal voorstellen 

gedaan worden om te komen tot een besluit over de te nemen begrotingswijziging en de daarmee 

gemoeide wijzigingen in de huurovereenkomsten. 

Voor het bereiken van de eindsituatie moet rekening gehouden worden met een termijn van vijf jaar 

waarbinnen de wijzigingen geeffectueerd worden. Dit betekent dat de eindsituatie wordt bereikt vanaf 

de begroting 2019. Tot 2019 wordt afhankelijk van de afloop van huurcontracten de begroting jaarlijks 

bijgesteld.
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (rv.nr.       van 2011), mede gezien het advies 

van de commissie, 

BESLUIT
1. In te stemmen met de onderstaande wijzigingen (vette tekst) op de uitgangspunten van het 

Beleidskader Vastgoed (RB. 09.0108)

a. Hoofddoel van het beleidskader vastgoed is:

i. De relatie tussen huurder en verhuurder (gemeente) transparant te 

maken door onderscheid te maken in de rol van gemeente als 

subsidieverstrekker en de rol van gemeente als vastgoedeigenaar 

(verhuurder);

ii. Het voorkomen van leegstand en het zo efficiënt mogelijk willen 

gebruiken van maatschappelijk vastgoed;

iii. Het willen beperken van verlies op de portefeuille maatschappelijk 

vastgoed;

iv. Een uniforme huurstelling en daardoor het opheffen van willekeur 

(gelijke monniken, gelijke kappen)

v. Het veilig stellen van goed onderhoud

b. De gemeente weegt bij elke vastgoedontwikkeling af welke zeggenschap en invloed 

ze hier wil hebben en vervult niet meer vanzelfsprekend de trekkende rol.

c. Burgers en instellingen hebben in beginsel een eigen verantwoordelijkheid bij het 

zoeken van een passende accommodatie.

d. De gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot

i. vastgoed ter ondersteuning van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

ii. eigen huisvesting in het Stadhuis en voor die onderdelen waarvoor geldt dat 

huren via de markt duurder is dan eigen bezit

iii. onderwijs

iv. beleidsondersteunend vastgoed in gebruik bij maatschappelijke organisaties 

en functies, die beleidsmatig gewenst worden en dat niet uit de markt kan 

worden betrokken of waarbij verkoop zal leiden tot lastenverhoging voor de 

gemeente

e. Gemeentelijk vastgoed in de categorie onderwijs en beleidsondersteunend vastgoed:

i. wordt multifunctioneel gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

ii. wordt intensief gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

iii. heeft een maatschappelijke (openbare) functie

iv. wordt goed onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan

v. wordt gebaseerd op meerjaren vastgoedexploitaties.

f. Het eigendom van alle vastgoed (gebouwen en bijbehorende grond), dat niet onder 

de definitie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille valt, zal tegen marktprijs 

worden verkocht.

g. Voor verkoop van vastgoed geldt de volgende procedure:
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i. het college stelt een lijst te verkopen vastgoed vast, GS/AD zorgt voor lijst van 

te verkopen vastgoed. 

ii. aan de huurders wordt aangeboden om het pand tegen taxatiewaarde te 

kopen.

iii. wanneer de huurder niet wil kopen dan zal (indien gewenst een besloten) 

verkoop (al dan niet in verhuurde staat) plaatsvinden, waarbij geselecteerde 

partijen een bod kunnen uitbrengen of door een verkoop bij openbare 

inschrijving via geselecteerde makelaars;

iv. in bijzondere gevallen kan worden gekozen voor een prijsvraag of een 

kwalitatieve (voor-)selectie en kan de mogelijkheid open gehouden worden 

voor verkoop tegen taxatiewaarde aan maatschappelijke partners middels 

een besloten procedure en passend binnen de aanbestedingsregels.

v. voor functies en instellingen die in een te verkopen pand gehuisvest zijn en 

die door de gemeente beleidsmatig gewenst worden kan de gemeente het 

pand in verhuurde staat verkopen of de zoektocht naar alternatieve 

huisvesting ondersteunen.

h. Voor aankoop van vastgoed geldt, dat:

i. het financieel verantwoord is en dat de aankoop past in de strategie

ii. de termijn voor eigendom bij de aankoop wordt vastgesteld en voor een 

ontwikkellocatie vooralsnog wordt gesteld op 5 jaar met de mogelijkheid van 

verlenging via een collegebesluit.

iii. op basis van het strategisch aankoopadvies een  standaard 

vastgoedexploitatie in te richten op basis van de reële kostprijs 

(inclusief kapitaallasten en onderhoudskosten) en daarbij noodzakelijke 

dekking (middels huur of beschikbaar gestelde middelen);

i. Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed worden marktconforme verhuurprijzen als 

uitgangspunt genomen, met uitzondering voor:

i. woningen en woningen in combinatie met culturele functies, die vallen onder 

het huurrecht (B.W. 7, titel 4); 

ii. ateliers in Haagweg 4, waarvoor het eerder besloten tarief van € 60,88/m2 

(inclusief btw, prijspeil 2010) zal worden gehanteerd;

iii. ‘getoetste’ kunstenaars die op dit moment een atelier buiten Haagweg 4 van 

de gemeente huren, in afwachting van het uitvoeringskader atelierbeleid en 

de vergelijking tussen  huidige en getaxeerde marktconforme huur;

iv. strategisch vastgoed en voor panden die verkocht gaan worden waar 

marktconforme huur niet mogelijk is;

v. de verhuur van de specifieke vastgoedobjecten met hun samenhangend 

uniek gebruik, zijnde de cultuurpanden Lakenhal, Nobel, Schouwburg en 

Stadsgehoorzaal. Gezien het specifieke karakter van het vastgoed en de 

bijbehorende exploitaties is het uitgangspunt een kostprijsdekkende 

huur in rekening te brengen.

j. Voor niet financieel te ondersteunen maatschappelijke functies in gemeentelijk 

vastgoed over te gaan naar markthuur. De niet te ondersteunen 

maatschappelijke functies zijn:

i. kinderdagopvang

ii. buitenschoolse opvang

iii. religieuze voorzieningen

iv. eerstelijnsgezondheidszorg

v. gehandicaptenhuisvesting

vi. rijksmusea
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vii. hoger onderwijs

viii. middelbaar beroepsonderwijs

ix. particuliere onderwijs opleidingen

x. brandweerkazernes, politiebureaus

xi. intramurale ouderenzorg

xii. palliatieve zorg

xiii. revalidatiecentra

xiv. verloskunde centra en ziekenhuizen

xv. sport commercieel: fitness, leisure

k. De financieel wenselijk te ondersteunen maatschappelijke functies zijn:

i. peuterspeelzalen

ii. speeltuinen

iii. kunst en cultuur

1. bibliotheken

2. podiumkunsten (theater / muziek)

3. gemeentelijke musea

iv. welzijnsvoorzieningen

1. buurt/ontmoetingscentra

2. jongerenvoorzieningen

3. ouderenvoorzieningen

v. kringloopwinkel

vi. voedselbank

vii. sport maatschappelijk (groene en rode sportvelden, sporthallen en 

zwembaden)

l. De te ondersteunen maatschappelijke functies krijgen één totaal subsidie 

(activiteiten inclusief huisvesting);

Uitzondering hierop zijn instellingen zoals genoemd onder i-v die aparte 

programma subsidies ontvangen.;

m. Bij expiratie van de termijn in het huurcontract worden de huurcontracten van 

de bij punt k genoemde instellingen aangepast.

De huursom wordt aangepast naar de markthuurwaarde;

n. Na implementatie van de uitgangpunten van het beleidskader vastgoed in de 

budgetcyclus is de verlening van de integrale subsidie (voor huisvesting en 

activiteiten) van de onder uitgangspunt k genoemde maatschappelijke functies 

afhankelijk van:

i. de mate waarin de te realiseren activiteiten passen binnen de 

gemeentelijke doelstellingen van de sociaal maatschappelijke 

structuurvisie en de ontwikkelingsvisie 2030 “Leiden stad van 

ontdekkingen”

ii. het subsidieplafond

iii. het uitgangspunt geen subsidie te laten plaatsvinden binnen de 

vastgoedexploitatie,

iv. te verkennen of en hoe organisaties zelf verantwoordelijkheid voor 

eigendom of onderhoud kunnen dragen,

zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

2. Kennis te nemen van de met uitgangspunt k. corresponderende lijst met beleidsmatig gewenst 

te ondersteunen huurders van gemeentelijk vastgoed – op basis van de huidige stand van 

zaken - waarvoor de mate van financiële ondersteuning nader moet worden bepaald (bijlage 

I);
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3. Niet eerder over te gaan naar marktconforme huurcontracten van de bij besluitpunt II 

bedoelde lijst met huurders voordat:

a. De vastgoedexploitaties van de portefeuille goed zijn ingevoerd in de begroting (in 

uitvoering);

b. Het verschil tussen contracthuur en markthuur inzichtelijk is (reeds afgerond) en;

c. De integrale subsidiebijdrage (zoals bedoeld onder uitgangspunt l.) per huurder is 

vastgesteld;

4. De meeropbrengst van de huur toe te voegen aan de betreffende begrotingsprogramma’s 

teneinde de subsidies te kunnen aanpassen.

Gedaan in de openbare raadsvergadering van,

de Griffier, de Voorzitter,

TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller: Jan van Kleef / Walter van den Bergh

Organisatieonderdeel: Sociaal en economisch beleid

Telefoon: 5227 / 5682

E-mail:      
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B en W. nr. 13.0618 d.d. 25-6-2013

Onderwerp Uitwerking Beleidskader Vastgoed

Besluiten:

De raad voor te stellen:Behoudens advies van de commissie  

I. 1 In te stemmen met de onderstaande wijzigingen (vette tekst) op de uitgangspunten van het 

Beleidskader Vastgoed (RB. 09.0108)

a. Hoofddoel van het beleidskader vastgoed is:

i. De relatie tussen huurder en verhuurder (gemeente) transparant te maken 

door onderscheid te maken in de rol van gemeente als subsidieverstrekker en 

de rol van gemeente als vastgoedeigenaar (verhuurder);

ii. Het voorkomen van leegstand en het zo efficient mogelijk willen gebruiken 

van maatschappelijk vastgoed;

iii. Het willen beperken van verlies op de portefeuille maatschappelijk vastgoed;

iv. Een uniforme huurstelling en daardoor het opheffen van willekeur (gelijke 

monniken, gelijke kappen)

v. Het veilig stellen van goed onderhoud

b. De gemeente weegt bij elke vastgoedontwikkeling af welke zeggenschap en invloed 

ze hier wil hebben en vervult niet meer vanzelfsprekend de trekkende rol.

c. Burgers en instellingen hebben in beginsel een eigen verantwoordelijkheid bij het 

zoeken van een passende accommodatie.

d. De gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot

i. vastgoed ter ondersteuning van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

ii. eigen huisvesting in het Stadhuis en voor die onderdelen waarvoor geldt dat 

huren via de markt duurder is dan eigen bezit

iii. onderwijs

iv. beleidsondersteunend vastgoed in gebruik bij maatschappelijke organisaties 

en functies, die beleidsmatig gewenst worden en dat niet uit de markt kan 

worden betrokken of waarbij verkoop zal leiden tot lastenverhoging voor de 

gemeente

e. Gemeentelijk vastgoed in de categorie onderwijs en beleidsondersteunend vastgoed:

i. wordt multifunctioneel gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

ii. wordt intensief gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

iii. heeft een maatschappelijke (openbare) functie

iv. wordt goed onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan

v. wordt gebaseerd op meerjaren vastgoedexploitaties.

f. Het eigendom van alle vastgoed (gebouwen en bijbehorende grond), dat niet onder 

de definitie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille valt, zal tegen marktprijs 

worden verkocht.

g. Voor verkoop van vastgoed geldt de volgende procedure:

i. het college stelt een lijst te verkopen vastgoed vast, GS/AD zorgt voor lijst van 

te verkopen vastgoed. 

ii. aan de huurders wordt aangeboden om het pand tegen taxatiewaarde te 

kopen.

iii. wanneer de huurder niet wil kopen dan zal (indien gewenst een besloten) 

verkoop (al dan niet in verhuurde staat) plaatsvinden, waarbij geselecteerde 

partijen een bod kunnen uitbrengen of door een verkoop bij openbare 

inschrijving via geselecteerde makelaars;
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iv. in bijzondere gevallen kan worden gekozen voor een prijsvraag of een 

kwalitatieve (voor-)selectie en kan de mogelijkheid open gehouden worden 

voor verkoop tegen taxatiewaarde aan maatschappelijke partners middels 

een besloten procedure en passend binnen de aanbestedingsregels.

v. voor functies en instellingen die in een te verkopen pand gehuisvest zijn en 

die door de gemeente beleidsmatig gewenst worden kan de gemeente het 

pand in verhuurde staat verkopen of de zoektocht naar alternatieve 

huisvesting ondersteunen.

h. Voor aankoop van vastgoed geldt, dat:

i. het financieel verantwoord is en dat de aankoop past in de strategie

ii. de termijn voor eigendom bij de aankoop wordt vastgesteld en voor een 

ontwikkellocatie vooralsnog wordt gesteld op 5 jaar met de mogelijkheid van 

verlenging via een collegebesluit.

iii. op basis van het strategisch aankoopadvies een  standaard 

vastgoedexploitatie in te richten op basis van de reële kostprijs (inclusief 

kapitaallasten en onderhoudskosten) en daarbij noodzakelijke dekking 

(middels huur of beschikbaar gestelde middelen);

i. Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed worden marktconforme verhuurprijzen als 

uitgangspunt genomen, met uitzondering voor:

i. woningen en woningen in combinatie met culturele functies, die vallen onder 

het huurrecht (B.W. 7, titel 4); 

ii. ateliers in Haagweg 4, waarvoor het eerder besloten tarief van € 60,88/m2 

(inclusief btw, prijspeil 2010) zal worden gehanteerd;

iii. ‘getoetste’ kunstenaars die op dit moment een atelier buiten Haagweg 4 van 

de gemeente huren, in afwachting van het uitvoeringskader atelierbeleid en 

de vergelijking tussen  huidige en getaxeerde marktconforme huur;

iv. strategisch vastgoed en voor panden die verkocht gaan worden waar 

marktconforme huur niet mogelijk is;

v. de verhuur van de specifieke vastgoedobjecten met hun samenhangend 

uniek gebruik, zijnde de cultuurpanden Lakenhal, Nobel, Schouwburg en 

Stadsgehoorzaal. Gezien het specifieke karakter van het vastgoed en de 

bijbehorende exploitaties is het uitgangspunt een kostprijsdekkende huur in 

rekening te brengen.

j. Voor niet financieel te ondersteunen maatschappelijke functies in gemeentelijk 

vastgoed over te gaan naar markthuur. De niet te ondersteunen maatschappelijke 

functies zijn:

i. kinderdagopvang

ii. buitenschoolse opvang

iii. religieuze voorzieningen

iv. eerstelijnsgezondheidszorg

v. gehandicaptenhuisvesting

vi. rijksmusea

vii. hoger onderwijs

viii. middelbaar beroepsonderwijs

ix. particuliere onderwijs opleidingen

x. brandweerkazernes, politiebureaus

xi. intramurale ouderenzorg

xii. palliatieve zorg

xiii. revalidatiecentra

xiv. verloskunde centra en ziekenhuizen
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xv. sport commercieel: fitness, leisure

k. De financieel wenselijk te ondersteunen maatschappelijke functies zijn:

i. peuterspeelzalen

ii. speeltuinen

iii. kunst en cultuur

1. bibliotheken

2. podiumkunsten (theater / muziek)

3. gemeentelijke musea

iv. welzijnsvoorzieningen

1. buurt/ontmoetingscentra

2. jongerenvoorzieningen

3. ouderenvoorzieningen

v. kringloopwinkel

vi. voedselbank

vii. sport maatschappelijk (groene en rode sportvelden, sporthallen en 

zwembaden)

l. De te ondersteunen maatschappelijke functies krijgen één totaal subsidie (activiteiten 

inclusief huisvesting).

Uitzondering hierop zijn instellingen zoals genoemd onder i-v die aparte programma 

subsidies ontvangen.;

m. Bij expiratie van de termijn in het huurcontract worden de huurcontracten van de bij 

punt k genoemde instellingen aangepast.

De huursom wordt aangepast naar de markthuurwaarde;

n. Na implementatie van de uitgangpunten van het beleidskader vastgoed in de 

budgetcyclus is de verlening van de integrale subsidie (voor huisvesting en 

activiteiten) van de onder uitgangspunt k genoemde maatschappelijke functies 

afhankelijk van:

i. de mate waarin de te realiseren activiteiten passen binnen de gemeentelijke 

doelstellingen van de sociaal maatschappelijke structuurvisie en de 

ontwikkelingsvisie 2030 “Leiden stad van ontdekkingen”

ii. het subsidieplafond

iii. het uitgangspunt geen subsidie te laten plaatsvinden binnen de 

vastgoedexploitatie,

iv. te verkennen of en hoe organisaties zelf verantwoordelijkheid voor eigendom 

of onderhoud kunnen dragen,

zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.

II. 2 Kennis te nemen van de met uitgangspunt k. corresponderende lijst met beleidsmatig 

gewenst te ondersteunen huurders van gemeentelijk vastgoed – op basis van de huidige 

stand van zaken - waarvoor de mate van financiële ondersteuning nader moet worden 

bepaald (bijlage I);

III. 3 Niet eerder over te gaan naar marktconforme huurcontracten van de bij besluitpunt II 

bedoelde lijst met huurders voordat:

a. De vastgoedexploitaties van de portefeuille goed zijn ingevoerd in de begroting (in 

uitvoering);

b. Het verschil tussen contracthuur en markthuur inzichtelijk is (reeds afgerond) en;

c. De integrale subsidiebijdrage (zoals bedoeld onder uitgangspunt l.) per huurder is 

vastgesteld;

IV. De meeropbrengst van de huur toe te voegen aan de betreffende begrotingsprogramma’s 

teneinde de subsidies te kunnen aanpassen.
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V. De gemeentesecretaris / algemeen directeur opdracht te geven de financiële 

consequenties van de bovengenoemde beslispunt III te vertalen naar concrete 

begrotingswijzigingsvoorstellen en deze met inachtneming van de expiratie datum van 

lopende huurcontracten en een ingroei periode van vijf jaar te implementeren in de 

budgetcyclus.

VI. De gemeentesecretaris / algemeen directeur opdracht te geven om, met in achtneming 

van het voornemen het sportvastgoed per 1-1-2015 van het sportbedrijf over te brengen 

naar de portefeuille bij VAG, te onderzoeken onder welke voorwaarden en condities het 

sport vastgoed (zoals genoemd onder k-vii) is onder te brengen in het beleidskader 

vastgoed en de resultaten van dit onderzoek uiterlijk een half jaar voor de overdracht aan 

B&W voor te leggen;

VII. In afwachting van het onderzoek naar het onderbrengen van molens in een stichting of bij 

een bestaande stichting molen De Put vooralsnog buiten het beleidskader vastgoed te 

houden;

VIII. Het Collegebesluit “Het aanwijzen van maatschappelijke functies die geen gemeentelijke 

financiële ondersteuning behoeven in het kader van de uitvoering van het beleidskader 

vastgoed”, van 12 juni 2012 openbaar te maken.

Perssamenvatting: 
De gemeente Leiden heeft de beleidskaders vastgoed op een aantal punten gewijzigd en 
geconcretiseerd. Met dit besluit is onderscheid gemaakt tussen beleidsmatig te ondersteunen functies 
en niet te ondersteunen functies. Voor de te ondersteunen functies is het principe afgesproken om toe 
te werken naar één subsidiebedrag waarin huisvesting en programmering meegenomen worden in de 
toekenning van 1 subsidie. Ook wil de gemeente hiermee komen tot uniforme huurafspraken. Dit alles 
moet ertoe bijdragen dat er efficiëntere benutting van gemeentelijk vastgoed plaatsvindt, op een 
eerlijke en gelijkwaardige manier verhuur van vastgoed plaatsvindt en de financiële resultaten van de 
vastgoedportefeuille verbeteren.  Met dit besluit worden verkapte subsidies (middels te lage 
huurprijzen) opgeheven.
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Bijlage II –Concept beleidskader 2.0 

Beslispunten BKV – ter tafel op 7 mei van B&W

BESLUIT

In te stemmen met de onderstaande wijzigingen (vette tekst) op de uitgangspunten van het 

Beleidskader Vastgoed (RB. 09.0108)1

1. Hoofddoel van het beleidskader vastgoed is het transparant maken van de relatie tussen 

huurder en verhuurder (gemeente)enhet bevorderen van efficiënt gebruik van vastgoed door 

de gemeente erkende beleidsdoelen. Dit laatste kan leiden tot het afstoten van overbodig 

vastgoed.

2. De gemeente weegt bij elke vastgoedontwikkeling af welke zeggenschap en invloed ze hier 

wil hebben en vervult niet meer vanzelfsprekend de trekkende rol.

3. Burgers en instellingen hebben in beginsel een eigen verantwoordelijkheid bij het zoeken van 

een accommodatie. 

4. De gemeentelijke vastgoedportefeuille beperkt zich tot

a. vastgoed ter ondersteuning van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen

b. eigen huisvesting in het Stadhuis en voor die onderdelen waarvoor geldt dat huren via 

de markt duurder is dan eigen bezit

c. onderwijs

d. beleidsondersteunend vastgoed in gebruik bijmaatschappelijkeorganisaties en 

functies, die beleidsmatig gewenst worden en dat niet uit de markt kan worden 

betrokken of waarbij verkoop zal leiden tot lastenverhoging voor de gemeente

5. Gemeentelijk vastgoed in de categorie onderwijs en beleidsondersteunend vastgoed:

a. wordt multifunctioneel gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

b. wordt intensief gebruikt, tenzij dit aantoonbaar niet kan

c. heeft een openbare functie

d. wordt goed onderhouden op basis van een meerjarenonderhoudsplan

e. wordt gebaseerd op meerjarenkostprijsdekkende vastgoedexploitaties.

6. Het eigendom van alle vastgoed (gebouwen en bijbehorende grond), dat niet onder de 

definitie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille valt, zal tegen marktprijs worden verkocht.

7. Voor verkoop van vastgoed geldt de volgende procedure:

a. het college stelt een lijst te verkopen vastgoed vast, GS/AD zorgt voor lijst van te 

verkopen vastgoed. 

b. aan de huurders wordt aangeboden om het pand tegen taxatiewaarde te kopen.

c. wanneer de huurder niet wil kopen dan zal (indien gewenst een besloten) verkoop (al 

dan niet in verhuurde staat) plaatsvinden, waarbij geselecteerde partijen een bod 

kunnen uitbrengen

d. in bijzondere gevallen kan worden gekozen voor een prijsvraag of een kwalitatieve 

(voor-)selectie en kan de mogelijkheid open gehouden worden voor verkoop tegen 

taxatiewaarde aan maatschappelijke partners middels een besloten procedure en 

passend binnen de aanbestedingsregels.

e. in andere gevallen vindt verkoop plaats tegen marktwaarde via openbare inschrijving 

en via geselecteerde makelaars

1 Voor de leesbaarheid zijn de uitgangspunten omgenummerd. Letters zijn vervangen door cijfers en de Romeinse 
cijfers zijn vervangen door letters. Het oorspronkelijk besluit is opgenomen als bijlage II bij voorliggend 
raadsvoorstel.
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f. voor functies en instellingen die in een te verkopen pand gehuisvest zijn en die door 

de gemeente beleidsmatig gewenst worden kan de gemeente het pand in verhuurde 

staat verkopen of de zoektocht naar alternatieve huisvesting ondersteunen.

8. Voor aankoop van vastgoed geldt, dat:

a. het financieel verantwoord is en dat de aankoop past in de strategie

b. de termijn voor eigendom bij de aankoop wordt vastgesteld en voor een 

ontwikkellocatie vooralsnog wordt gesteld op 5 jaar met de mogelijkheid van 

verlenging via een collegebesluit.

c. op basis van het strategisch aankoopadvies de exploitatie zodanig in te richten 

dat rekening gehouden wordt met onderhoudskosten en kapitaallasten

9. Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed worden marktconforme verhuurprijzen als 

uitgangspunt genomen, met uitzondering voor:

a. woningen en woningen in combinatie met culturele functies, die vallen onder het 

huurrecht (B.W. 7, titel 4);

b. ateliers in Haagweg 4, waarvoor het eerder besloten tarief van € 60,88/m2 (inclusief 

btw, prijspeil 2010) zal worden gehanteerd;

c. ‘getoetste’ kunstenaars die op dit moment een atelier buiten Haagweg 4 van de 

gemeente huren, in afwachting van het uitvoeringskader atelierbeleid en de 

vergelijking tussen  huidige en getaxeerde marktconforme huur;

d. strategisch vastgoed en voor panden die verkocht gaan worden waar marktconforme 

huur niet mogelijk is;

e.   panden waar de kostprijsdekkende huur hoger is dan de markthuur. In die 

gevallen wordt de kostprijsdekkende huur in rekening gebracht;

f. de verhuur van de specifieke vastgoedobjecten met hun samenhangend uniek 

gebruik, zijnde de cultuurpanden Lakenhal, Nobel, Schouwburg en 

Stadsgehoorzaal. Gezien het specifieke karakter van het vastgoed en de 

bijbehorende exploitaties is verhuur maatwerk en wordt gestreefd naar 

kostprijsdekkende huren.

10. Voor niet financieel te ondersteunen maatschappelijke functies in gemeentelijk 

vastgoed over te gaan naar markthuur. De niet te ondersteunen maatschappelijke 

functies zijn:

a. kinderdagopvang

b. buitenschoolse opvang

c. religieuze voorzieningen

d. eerstelijnsgezondheidszorg

e. gehandicaptenhuisvesting

f. rijksmusea

g. hoger onderwijs

h. middelbaar beroepsonderwijs

i. particuliere onderwijs opleidingen

j. brandweerkazernes, politiebureaus

k. intramurale ouderenzorg

l. palliatieve zorg

m. revalidatiecentra

n. verloskunde centra en ziekenhuizen

o. sport commercieel: fitness, leisure
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11.Voor de financieel te ondersteunen maatschappelijke functies in gemeentelijk vastgoed 

over te gaan naar markthuur, waarbij de hogere huurlasten worden gecompenseerd 

door directe subsidiering. De te ondersteunen maatschappelijke functies zijn2:

a. peuterspeelzalen

b. speeltuinen

c. kunst en cultuur

i. bibliotheken

ii. podiumkunsten (theater / muziek)

iii. gemeentelijke musea

d. buurt / ontmoetingscentra

e. kringloopwinkel

f. voedselbank

g. sport maatschappelijk: groene en rode velden, zwembaden, sporthallen

12. De te ondersteunen maatschappelijke functieskrijgen één totaal subsidie (activiteiten 

inclusief huisvesting)met uitzondering van de onder 9f genoemde instellingen.

13. Bij expiratie van de termijn in het huurcontract worden de huurcontracten van de bij 

punt 11 genoemde instellingen aangepast naar het standaard ROZ-model (indien dit 

nog niet het geval is) en zal de huursom verhoogd worden naar de marktconforme 

huurprijs.

14. Ter compensatie van de wijzigingen zoals bedoeld bij 13 wordt met een 

overgangsperiode van vijf jaren de huurverhoging financieel aan de huurders 

gecompenseerd middels een staffel van 100 % (in jaar 1) naar 0% (in jaar 5). Dekking 

van deze compensatie wordt direct gefinancierd vanuit de vastgoedexploitatie.

15. De overgangsperiode wordt benut om de mate van financiële ondersteuning van de 

bestaande huurders in overeenstemming te brengen met de besluiten rondom de 

ondersteuning via subsidies vanuit de uitwerking van motie M120098/2 “Kaasschaaf of 

niet” en de maatschappelijke voorzieningen zo efficiënt en effectief mogelijk en in 

samenhang te gebruiken.

16. Ten aanzien van de bij beslispunt 11g genoemde functies de gemeentesecretaris / 

algemeen directeur opdracht te geven de (financiële) consequenties van alle 

bovengenoemde punten in beeld te brengen.

17. Het principebesluit te nemen om exploitatie en beheer van het bij uitgangspunt 4 genoemde 

vastgoedportefeuille uit te besteden  aan marktpartijen, maatschappelijke instellingen of een 

vereniging van gebruikers en het hoofdlijnenbesluit daarvoor in de komende periode uit te 

werken.

18. In afwachting van het onderzoek naar het onderbrengen van molens in een stichting of bij een 

bestaande stichting molen De Put vooralsnog buiten het beleidskader vastgoed te houden.

19. De gemeentesecretaris / algemeen directeur opdracht te geven de financiële 

consequenties van de uitganspunten van het beleidskader vastgoed te vertalen naar 

concrete begrotingswijzigingsvoorstellen en deze te implementeren in de 

budgetcyclus. 

20. Na implementatie van de uitgangpunten van het beleidskader vastgoed in de 

budgetcyclus is de verlening van de integrale subsidie (voor huisvesting en 

activiteiten) van de onder beslispunt 11 genoemde maatschappelijke functies 

afhankelijk van 

a. de mate waarin de te realiseren activiteiten passen binnen de gemeentelijke 

doelstellingen van de sociaal maatschappelijke structuurvisie en de 

ontwikkelingsvisie 2030 “Leiden stad van ontdekkingen”

2 Tot het moment dat besluitvorming heeft plaatsgevonden over uitgangspunt 15
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b. het subsidieplafond

c. de premisse geen financiering te laten plaatsvinden binnen de 

vastgoedexploitatie,

zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders.
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BijlageIII– Brief aan huurders/gebruikers gemeentelijk vastgoed

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden

     

Bezoekadres

Postadres

Telefoon
E-Mail

Website

Gemeente Leiden
Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postbus 9100
2300 PC  Leiden
14071
sleutel@leiden.nl
www.leiden.nl/gemeente

Datum 2 juli 2013 Contactpersoon Van Kleef

Ons kenmerk DIV-2013-8285 Doorkiesnummer 5227

Onderwerp Veranderingen subsidieverstrekking op gebied van huur

Geachte relatie,

In januari 2010 heeft de gemeenteraad voor het gemeentelijk vastgoed het Beleidskader Vastgoed 
vastgesteld. Met dit beleidskader geeft de gemeente richting aan de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille: hoe deze moet worden beheerd en geëxploiteerd en binnen welke kaders het 
vastgoedbeleid moet worden uitgevoerd. Hoofddoel van het Beleidskader Vastgoed is het 
transparant maken van de relatie tussen huurder en verhuurder (de gemeente Leiden).

Waarom deze brief? Het beleidskader heeft op termijn invloed op de hoogte van de verhuur prijs 
van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.

Twee categorieën
Als uitwerking van het beleidskader heeft het college van burgemeester en wethouders een lijst 
met maatschappelijke functiesbenoemd, die naar ons oordeel geen ondersteuning in de 
huisvesting nodig hebben. Dezemaatschappelijke functies vallen onder de categorie ‘niet 
maatschappelijk te ondersteunen (categorie 1)’. Dit zijn:

a. kinderdagopvang
b. buitenschoolse opvang
c. religieuze voorzieningen
d. eerstelijnsgezondheidszorg
e. gehandicaptenhuisvesting
f. rijksmusea
g. hoger onderwijs
h. middelbaar beroepsonderwijs

i. particuliere onderwijs opleidingen
j. brandweerkazernes, politiebureaus
k. intramurale ouderenzorg
l. palliatieve zorg
m. revalidatiecentra
n. verloskunde centra en 

ziekenhuizen
o. sport commercieel: fitness, leisure

Verhuur aan bovenstaande functies is of wordt niet gezien als kerntaak van de gemeente.

De maatschappelijke functies waar naar het oordeel van het college wel een 
ondersteuningsbehoefte aan de orde is,vallen in de categorie ‘maatschappelijk te ondersteunen 
functies’ (categorie 2):

a. peuterspeelzalen

b. speeltuinen

c. kunst en cultuur

i. bibliotheken

ii. podiumkunsten

iii. gemeentelijke musea

d. welzijnsvoorzieningen

i. buurt / ontmoetingscentra

ii. ouderen voorzieningen

iii. jongeren voorzieningen

e. kringloopwinkel

f. voedselbank

g. sport maatsch.(groene en rode 

velden, zwembaden, sporthallen)

18



Wat betekent dit voor u?

Categorie 1
Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed aan huurders vallend binnen categorie 1 zalna 
expiratie van het huurcontract in overleg worden gegaan over de wijze waarop 
overgegaan wordt naar de markthuur.

Categorie 2
Voor de verhuur van gemeentelijk vastgoed aan huurders vallend binnen categorie 2 
wordt na afloop van de huidige huurcontracten uitgegaan van markthuur. Het verschil 
tussen huidige contract huur en markthuur wordt betrokken bij de integrale subsidie voor 
huisvesting en programmering van activiteiten.
Op dit moment is de hoogte van de integrale subsidie nog niet bekend. Inzicht in de 
hoogte van de integrale subsidie wordt gegeven als de vastgoedexploitaties zijn vertaald 
in de begroting en een besluit is genomen over de mate waarin het verschil tussen 
markthuur en contract huur wordt gecompenseerd.

Categorie 1 en 2
Voor de subsidieverstrekking wordt in de toekomst gewerkt met één subsidie waarin zowel 
de huisvesting als programmering van activiteiten zijn meegenomen. Zo worden 
administratieve lasten verminderd, wordt toegewerkt naar uniforme huurafspraken en 
wordt transparantie ten aan zien van verstrekte subsidies verkregen. Ook komt de 
verantwoordelijkheid voor huisvesting en uitvoering van de taken door deze werkwijze nog 
meer bij instellingen te liggen
De verwachting is dat vanaf de begroting 2015 wordt overgegaan naar één subsidie 
waarin zowel de huisvesting als programmering van activiteiten zijn opgenomen. In de 
loop van 2014 informeren wij u nader over de financiële gevolgen. Over de hoogte van de 
markthuur en expiratiedatum van het huidig contract informeren wij u uiterlijk voor 1 
november 2013.

Meer informatie
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de afdeling vastgoed (tel. 071 – 516 5682).

Wij hopen dat we u voldoende hebbengeïnformeerd over deze beleidsontwikkeling rond 
de veranderingen in de (huur)subsidieverstrekking.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,
de Secretaris, de Burgemeester
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Vastgoed in eigendom VAG
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Vastgoed VAG

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen
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Vastgoed in eigendom sportbedrijf
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Vastgoed sportbedrijf

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen
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Vastgoed in eigendom stedelijk beheer
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Vastgoed stedelijk beheer

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen
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Vastgoed in eigendom onderwijs 
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Vastgoed onderwijshuisvesting

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen
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Steekproef (financieel/maatschappelijk gebruik)
Datum 22-08-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

In steekproef maatschappelijk gebruik

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

In financiële steekproef en steekproef 
maatschappelijk gebruik

BAG gebouwen
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Vastgoed te verkopen
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Vastgoed te verkopen

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen
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VGV-verkopen tot en met 2013 
(ontv. Van Walter)   tax. waarde verkoopprijs verkocht in Akte 

            

Aalmarkt 1 t/m 3   2009: € 530.000,-- 

€ 1.350.000,00 2011 X 

    Aalmarkt 4  2000: ƒ 450.000,-- 

    Vrouwensteeg 12  2009: € 160.000,-- 

    Vrouwensteeg 14  2009: € 130.000,- 

    Vrouwensteeg 16  2009: € 310.000,- 

Apothekersdijk 35 ) 

 € 1.555.000,00 2007 X 
    Apothekersdijk 37 ) 

    Vrouwensteeg 7/7a ) 

    Vrouwensteeg 9/9a ) 

Baatstraat ong   € 60.000,00 2010 X 

Baatstraat 19   € 115.000,00 2006   

Boommarkt 1  € 1.580.000,00 € 1.570.000,00 2009 X 

Breestraat 19  € 613.000,00 € 900.000,00 2007 X 

Breestraat 24   € 1.125.000,00 2012 X 

Breestraat 117  2007: € 850.000,-- € 1.566.800,00 2008 X 

Burgsteeg 13  2006: € 710.000,-- € 700.000,00 2007 X 

Burgsteeg 14-16  2006: € 1.165.000,-- € 1.515.001,00 2007 X 

Cobetstraat 1a/b  € 700.000,00 € 1.551.111,11 2008 X 

Endegeesterstraatweg 16  
€ 809.000,00 € 560.000,00 2011 X 

Endegeesterstraatweg 16c  

Garenmarkt 1a  € 1.805.000,00 € 311.111,00 2008 X 

Haagweg 2  € 497.000,00 € 449.050,00 2011 X 

Haagweg 13a  € 605.000,00 € 706.706,00 2008 X 

(korte)Hansestraat  ) 
 

€ 500.000,00 2010 X 

     Musschenbroekstraat 21/25 )      

Haven  1-7  € 499.158,00 € 425.000,00 2011 X 

Hendrikstraat 2 ) € 20.000,00 
€ 180.000,00 2013 X 

       Middelstegracht 34 ) € 131.000,00 

Hoge Rijndijk 156   € 401.099,00 2010 X 

Ketelboetersteeg 10/10a ) 2009: € 775.000,-- € 3.195.000,00 2009 X 
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    Ketelboetersteeg 12 ) 

    Langebrug 56/56a ) 

    Langebrug 60 ) 

    Steenschuur 21 ) 

Kloosterpoort 4  € 240.000,00 € 377.500,00 2012 X 

Lage Morsweg 102   € 1.300.000,00 2007 X 

Middelstegracht 36  € 510.000,00 € 180.000,00 2012 X 

Middelweg 38  € 975.000,00 € 360.000,00 2012 X 

Nieuwe Rijn  20b        

Noordeinde 2a  € 213.000,00 € 2.702.001,00 2007 X 

Noordeinde 2d   

€ 4.101.000,00 
2007 X 

Noordeinde 2e   

Oude Herengracht 1 - 3  2006: € 740.000,-- € 1.000.001,00 2008 X 

Oude Singel 54  2009: € 246.000,-- € 240.000,00 2010 X 

Oude Singel 56  2006: € 310.000,-- € 310.000,00 2009 X 

Oude Vest 213  
2006: 760.000,-- 

€ 110.000,00 2009 X 

Oude Vest 215-217  € 526.001,00 2011 X 

Pieterskerkgracht 5  € 607.000,00 € 578.987,00 2012 X 

Rijn- en Schiekade 1a   € 282.782,00 2011 X 

Rosmolen 2   € 700.000,00 2010 X 

Stadspolderweg 11  € 130.000,00 € 102.500,00 2009 X 

Stille Rijn 11  2004: € 480.000,-- € 678.400,00 2006   

Vlietweg 66 M  € 55.000,00 € 67.000,00 2013 X 

Vrouwenkerkkoorstraat 13   € 40.000,00 2007 X 

Vrouwenkerkhof / Dolhuissteeg   € 400.000,00 € 500.000,00 2012 X 

Zandstraat 8a  2009: € 175.000,-- € 175.000,00 2011 X 

Zandstraat 8b  2009: € 137.500,-- € 132.500,00 2011 X 

Zonneveldstraat 10  € 700.000,00 € 680.000,00 2011 X 

Zuidsingel    2008: € 388.800,-- € 230.000,00 2009 X 



Lijst pand verkocht t/m 2013 
Datum 14-05-2014   Schaal 1:50.000 op A4

Vastgoed Leiden

Legenda

Pand verkocht

Gemeentegrenzen

Gemeentegrens Leiden

Gemeente Leiden

BAG gebouwen



42























KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000029 NCW cashflow (1-1-2014) 1.414.409 WOZ-waarde (1-1-2014) 3.123.599               

Naam Boisotkade 2A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) -344.480 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919503 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 72.947 Taxatiewaarde 3.420.000               

Portefeuille Ambtelijke huisvesting Huur - kostprijsdekkende huur -72.947

Programma 1. Bestuur en dienstverlening Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 21

Functie Kantoor - Kantoorgebouw Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 15

m² bvo 4.932 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 0

m² vvo 3.786 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 0

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-790.153,54                

2013 -                           -                           -                           -                           -                                

2014 -203.192                 -                           -                           -                           -                           -                           -203.192                 -                           -203.192                 -203.191,68                

2015 -66.655                   -                           -                           -                           -                           -                           -66.655                   -                           -66.655                   -63.481,04                  

2016 -184.554                 -                           -                           -                           -                           -                           -184.554                 -                           -184.554                 -167.396,14                

2017 -98.246                   -                           -                           -                           -                           -                           -98.246                   -                           -98.246                   -84.868,23                  

2018 -68.182                   -                           -                           -                           -                           -                           -68.182                   -                           -68.182                   -56.093,10                  

2019 -83.423                   -                           -                           -                           -                           -                           -83.423                   -                           -83.423                   -65.364,46                  

2020 -75.502                   -                           -                           -                           -                           -                           -75.502                   -                           -75.502                   -56.340,82                  

2021 -66.655                   -                           -                           -                           -                           -                           -66.655                   -                           -66.655                   -47.370,53                  

2022 -68.033                   -                           -                           -                           -                           -                           -68.033                   -                           -68.033                   -46.047,53                  

2023 3.420.000 -                           3.420.000               3.420.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -75.777                   -                           -                           -                           -                           -75.777                   -                           -75.777                   

2015 -                           -                           -75.777                   -                           -                           -                           -                           -75.777                   -                           -75.777                   

2016 -                           -                           -75.777                   -                           -                           -                           -                           -75.777                   -                           -75.777                   

2017 -                           -                           -75.777                   -                           -                           -                           -                           -75.777                   -                           -75.777                   

2018 -                           -                           -75.777                   -                           -                           -                           -                           -75.777                   -                           -75.777                   

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten27.845               4053 OZB eigen objecten -                     4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern -                     8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig123.238            4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties11.535                     4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 7.279                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris33.295                     4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 203.192                  Totaal -                           Totaal -                           Totaal -                           Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000554 NCW cashflow (1-1-2014) 151.578 WOZ-waarde (1-1-2014) 205.000                  

Naam Breestraat  15 NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 22.446 Boekwaarde (1-1-2014) 18.486                     

Projectnummer 919641 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 5.122 Taxatiewaarde 195.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 5.136

Programma 9. Welzijn en zorg Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 25

Functie Kantoor - Kantoorgebouw Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 10

m² bvo 203 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 51

m² vvo 157 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 4

CASHFLOW 1

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

25.879,14    

2013 -18.486                   (18.486) 0 (18.486) -18.486,40   

2014 (13.092) (847) 0 10.258 0 1.757 (13.939) 12.015 (1.925) -1.924,51     

2015 (6.066) (847) 0 10.258 0 1.757 (6.912) 12.015 5.102 4.859,39      

2016 (1.675) (847) 0 10.258 0 1.757 (2.522) 12.015 9.493 8.610,63      

2017 (2.149) (847) 0 10.258 0 1.757 (2.996) 12.015 9.019 7.790,55      

2018 (1.675) (847) 0 10.258 0 1.757 (2.522) 12.015 9.493 7.810,10      

2019 (4.880) (847) 0 10.258 0 1.757 (5.727) 12.015 6.288 4.926,49      

2020 (6.201) (847) 0 10.258 0 1.757 (7.047) 12.015 4.967 3.706,73      

2021 (8.128) (847) 0 10.258 0 1.757 (8.974) 12.015 3.040 2.160,78      

2022 (1.675) (847) 0 10.258 0 1.757 (2.522) 12.015 9.493 6.425,39      

2023 195.000 0 195.000 195.000

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 0 0 0

2014 (3.508) (647) (2.075) (847) 0 10.258 1.757 (7.077) 12.015 4.938

2015 (3.631) (524) (2.075) (847) 0 10.258 1.757 (7.077) 12.015 4.938

2016 (3.758) (397) (2.075) (847) 0 10.258 1.757 (7.077) 12.015 4.938

2017 (3.890) (266) (2.075) (847) 0 10.258 1.757 (7.078) 12.015 4.937

2018 (3.890) (266) (2.075) (847) 0 10.258 1.757 (7.078) 12.015 4.937

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten 985                    4053 OZB eigen objecten 847                    4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 10.258               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig8.234                 4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties708                          4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders1.757                       

4340 Dagelijks onderhoud 940                          4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris2.225                       4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 13.092                    Totaal 847                          Totaal -                           Totaal 10.258                    Totaal -                           Totaal 1.757                       



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000207 NCW cashflow (1-1-2014) 134.690 WOZ-waarde (1-1-2014) 291.000                  

Naam Damlaan 2A / Lage Morsweg 14A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 30.942 Boekwaarde (1-1-2014) 5.604                       

Projectnummer 919655 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 6.203 Taxatiewaarde 160.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 7.047

Programma 7. Jeugd en Onderwijs - Jeugd Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 30

Functie Bijeenkomst - Speeltuin Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 17

m² bvo 232 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 57

m² vvo 0 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 6

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

31.552,17    

2013 -5.604                     -5.604                     -                           -5.604                     -5.604,12     

2014 -9.845                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -11.271                   13.250                     1.979                       1.979,45      

2015 -1.571                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -2.996                     13.250                     10.254                     9.765,58      

2016 -2.363                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -3.788                     13.250                     9.462                       8.582,06      

2017 -13.969                   -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -15.394                   13.250                     -2.144                     -1.852,41     

2018 -1.621                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -3.047                     13.250                     10.203                     8.394,38      

2019 -2.864                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -4.290                     13.250                     8.960                       7.020,66      

2020 -8.144                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -9.569                     13.250                     3.681                       2.746,75      

2021 -20.105                   -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -21.530                   13.250                     -8.280                     -5.884,26     

2022 -2.363                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -                           -3.788                     13.250                     9.462                       6.404,07      

2023 160.000                  -                           160.000                  160.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -868                         -196                         -3.954                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -6.443                     13.250                     6.807                       

2015 -899                         -166                         -3.954                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -6.444                     13.250                     6.806                       

2016 -930                         -134                         -3.954                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -6.443                     13.250                     6.807                       

2017 -963                         -102                         -3.954                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -6.444                     13.250                     6.806                       

2018 -963                         -102                         -3.954                     -1.425                     -                           13.250                     -                           -6.444                     13.250                     6.806                       

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten5.367                 4053 OZB eigen objecten 1.425                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 13.250               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig2.925                 4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties552                          4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 1.001                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 9.845                       Totaal 1.425                       Totaal -                           Totaal 13.250                    Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000190 NCW cashflow (1-1-2014) 749.079 WOZ-waarde (1-1-2014) 1.050.000               

Naam Donizettilaan 1 A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 127.408 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919658 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 22.491 Taxatiewaarde 960.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 28.899

Programma 7. Jeugd en Onderwijs - Jeugd Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 21

Functie Bijeenkomst - Kinderdagverblijf Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 13

m² bvo 1.252 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 41

m² vvo 1.134 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 1

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

130.254,83  

2013 -                           -                           -                           -                           -                

2014 -49.626                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -60.146                   54.505                     -5.641                     -5.641,34     

2015 -12.345                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -22.865                   54.505                     31.639                     30.132,82    

2016 -12.007                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -22.527                   54.505                     31.978                     29.004,70    

2017 -17.092                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -27.612                   54.505                     26.893                     23.230,83    

2018 -9.473                     -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -19.993                   54.505                     34.511                     28.392,55    

2019 -34.299                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -44.820                   54.505                     9.685                       7.588,56      

2020 -15.573                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -26.093                   54.505                     28.412                     21.201,16    

2021 -79.581                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -90.102                   54.505                     -35.597                   -25.298,21   

2022 -12.007                   -1.200                     -9.320                     51.390                     3.115                       -                           -22.527                   54.505                     31.978                     21.643,75    

2023 960.000                  -                           960.000                  960.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -15.958                   -1.200                     -9.320                     54.505                     -                           -26.478                   54.505                     28.027                     

2015 -                           -                           -15.958                   -1.200                     -9.320                     54.505                     -                           -26.478                   54.505                     28.027                     

2016 -                           -                           -15.958                   -1.200                     -9.320                     54.505                     -                           -26.478                   54.505                     28.027                     

2017 -                           -                           -15.958                   -1.200                     -9.320                     54.505                     -                           -26.478                   54.505                     28.027                     

2018 -                           -                           -15.958                   -1.200                     -9.320                     54.505                     -                           -26.478                   54.505                     28.027                     

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten10.149               4053 OZB eigen objecten 1.052                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 51.390               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig33.038               4055 Betaalde belastingen 148                    4029 Energiekosten 8.558                       8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten3.115                       8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties2.724                       4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik 762                          8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 3.714                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 49.626                    Totaal 1.200                       Totaal 9.320                       Totaal 51.390                    Totaal 3.115                       Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000631 NCW cashflow (1-1-2014) 1.132.318 WOZ-waarde (1-1-2014) 2.092.000               

Naam Gooimeerlaan 25 NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 228.388 Boekwaarde (1-1-2014) 604.251                  

Projectnummer 919673 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 140.675 Taxatiewaarde 1.765.000               

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 55.698

Programma 2. Veiligheid Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 27

Functie Industrie - Brandweer Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 16

m² bvo 4.190 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 47

m² vvo 3.130 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 0

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-5.416,81        

2013 -604.251                 -604.251                 -                           -604.251                 -604.250,53    

2014 -136.204                 -                           -                           196.373                  -                           -                           -136.204                 196.373                  60.169                     60.169,18        

2015 -30.902                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -30.902                   196.373                  165.471                  157.591,71     

2016 -373.618                 -                           -                           196.373                  -                           -                           -373.618                 196.373                  -177.245                 -160.766,03    

2017 -18.553                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -18.553                   196.373                  177.821                  153.608,12     

2018 -48.906                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -48.906                   196.373                  147.467                  121.321,68     

2019 -247.798                 -                           -                           196.373                  -                           -                           -247.798                 196.373                  -51.424                   -40.292,08      

2020 -23.898                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -23.898                   196.373                  172.476                  128.704,18     

2021 -80.955                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -80.955                   196.373                  115.418                  82.025,71        

2022 -53.841                   -                           -                           196.373                  -                           -                           -53.841                   196.373                  142.532                  96.471,26        

2023 1.765.000               -                           1.765.000               1.765.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -64.460                   -21.149                   -65.350                   -                           -                           196.373                  -                           -150.959                 196.373                  45.414                     

2015 -64.460                   -18.893                   -65.350                   -                           -                           196.373                  -                           -148.703                 196.373                  47.670                     

2016 -62.771                   -16.637                   -65.350                   -                           -                           196.373                  -                           -144.758                 196.373                  51.615                     

2017 -62.771                   -14.440                   -65.350                   -                           -                           196.373                  -                           -142.561                 196.373                  53.812                     

2018 -62.771                   -14.440                   -65.350                   -                           -                           196.373                  -                           -142.561                 196.373                  53.812                     

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten13.558               4053 OZB eigen objecten -                     4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern196.373            8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig23.886               4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties75.204                     4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 12.431                     4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein11.126                     4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 136.204                  Totaal -                           Totaal -                           Totaal 196.373                  Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15004301 NCW cashflow (1-1-2014) -331.862 WOZ-waarde (1-1-2014) 2.817.000               

Naam Haagweg 6 NCW boekhoudkundig (1-1-2014) -76.262 Boekwaarde (1-1-2014) 972.325                  

Projectnummer 919809 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 66.648 Taxatiewaarde 560.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur -14.190

Programma 8. Cultuur, sport en recreatie - Cultuur Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 17

Functie Bijeenkomst - Theater/toneel Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 11

m² bvo 948 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 55

m² vvo 828 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 0

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-692.842,51  

2013 -972.325                 -972.325                 -                           -972.325                 -972.325,00  

2014 -10.235                   -                           -                           52.458                     -                           -                           -10.235                   52.458                     42.223                     42.222,54      

2015 -5.533                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -5.533                     52.458                     46.925                     44.690,40      

2016 -5.503                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -5.503                     52.458                     46.955                     42.589,19      

2017 -4.782                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -4.782                     52.458                     47.676                     41.183,91      

2018 -17.448                   -                           -                           52.458                     -                           -                           -17.448                   52.458                     35.010                     28.803,02      

2019 -4.643                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -4.643                     52.458                     47.815                     37.464,27      

2020 -82.618                   -                           -                           52.458                     -                           -                           -82.618                   52.458                     -30.160                   -22.505,83    

2021 -5.533                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -5.533                     52.458                     46.925                     33.348,66      

2022 -5.643                     -                           -                           52.458                     -                           -                           -5.643                     52.458                     46.815                     31.686,33      

2023 560.000                  -                           560.000                  560.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -24.864                   -33.976                   -10.394                   -                           -                           52.458                     -                           -69.234                   52.458                     -16.776                   

2015 -25.734                   -33.106                   -10.394                   -                           -                           52.458                     -                           -69.234                   52.458                     -16.776                   

2016 -26.635                   -32.205                   -10.394                   -                           -                           52.458                     -                           -69.234                   52.458                     -16.776                   

2017 -27.568                   -31.272                   -10.394                   -                           -                           52.458                     -                           -69.234                   52.458                     -16.776                   

2018 -27.568                   -31.272                   -10.394                   -                           -                           52.458                     -                           -69.234                   52.458                     -16.776                   

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten -                     4053 OZB eigen objecten -                     4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 52.458               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig5.296                 4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties-                           4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud 1.483                       4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 3.456                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 10.235                    Totaal -                           Totaal -                           Totaal 52.458                    Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15003660 NCW cashflow (1-1-2014) 366.225 WOZ-waarde (1-1-2014) 778.251                  

Naam Koppenhinksteeg 13 NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 7.120 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919679 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 23.491 Taxatiewaarde 550.000                  

Portefeuille Strategisch Huur - kostprijsdekkende huur 2.478

Programma 6. Stedelijke ontwikkeling Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 0

Functie Industrie - Atelier Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 0

m² bvo 1.890 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 14

m² vvo 1.486 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 2

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

11.689,78    

2013 -                           -                           -                           -                           -                

2014 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.566,32      

2015 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.491,73      

2016 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.420,70      

2017 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.353,05      

2018 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.288,62      

2019 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.227,25      

2020 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.168,81      

2021 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.113,15      

2022 -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -                           -24.403                   25.969                     1.566                       1.060,15      

2023 550.000                  -                           550.000                  550.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -24.403                   25.969                     1.566                       

2015 -                           -                           -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -24.403                   25.969                     1.566                       

2016 -                           -                           -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -24.403                   25.969                     1.566                       

2017 -                           -                           -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -24.403                   25.969                     1.566                       

2018 -                           -                           -                           -3.867                     -20.536                   25.969                     -                           -24.403                   25.969                     1.566                       

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten -                     4053 OZB eigen objecten 3.473                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 25.969               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig-                     4055 Betaalde belastingen 394                    4029 Energiekosten 19.764                     8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties-                           4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik 772                          8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud -                           4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal -                           Totaal 3.867                       Totaal 20.536                    Totaal 25.969                    Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000234 NCW cashflow (1-1-2014) 313.619 WOZ-waarde (1-1-2014) 506.000                  

Naam Lorentzkade 15 A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 43.424 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919718 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 10.786 Taxatiewaarde 560.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 9.971

Programma 7. Jeugd en Onderwijs - Jeugd Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 38

Functie Kantoor - Kantoorgebouw Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 24

m² bvo 965 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 22

m² vvo 885 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 2

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-47.362,08   

2013 -                           -                           -                           -                           -                

2014 -94.150                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -96.290                   34.371                     -61.920                   -61.919,59   

2015 -29.779                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -31.920                   34.371                     2.451                       2.334,35      

2016 -55.068                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -57.209                   34.371                     -22.838                   -20.714,68   

2017 -12.458                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -14.598                   34.371                     19.773                     17.080,42    

2018 -4.174                     -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -6.315                     34.371                     28.056                     23.081,77    

2019 -7.091                     -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -9.231                     34.371                     25.140                     19.697,59    

2020 -90.692                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -92.832                   34.371                     -58.462                   -43.625,09   

2021 -35.447                   -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -37.588                   34.371                     -3.217                     -2.286,27     

2022 -4.174                     -2.140                     -                           20.757                     -                           13.613                     -6.315                     34.371                     28.056                     18.989,43    

2023 560.000                  -                           560.000                  560.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -22.678                   -2.140                     -                           20.757                     13.613                     -24.818                   34.371                     9.552                       

2015 -                           -                           -22.678                   -2.140                     -                           20.757                     13.613                     -24.818                   34.371                     9.552                       

2016 -                           -                           -22.678                   -2.140                     -                           20.757                     13.613                     -24.818                   34.371                     9.552                       

2017 -                           -                           -22.678                   -2.140                     -                           20.757                     13.613                     -24.818                   34.371                     9.552                       

2018 -                           -                           -22.678                   -2.140                     -                           20.757                     13.613                     -24.818                   34.371                     9.552                       

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten5.990                 4053 OZB eigen objecten 2.140                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 20.757               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig81.182               4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties3.002                       4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud 1.113                       4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders13.613                     

4340 Dagelijks onderhoud 2.863                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 94.150                    Totaal 2.140                       Totaal -                           Totaal 20.757                    Totaal -                           Totaal 13.613                    



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000100 NCW cashflow (1-1-2014) 75.192 WOZ-waarde (1-1-2014) 25.000                     

Naam Noordeinde 2 B NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 29.554 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919738 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 1.004 Taxatiewaarde 70.000                     

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 6.540

Programma 6. Stedelijke ontwikkeling Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 152

Functie Winkelfunctie - detailhandel Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 43

m² bvo 22 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 343

m² vvo 19 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 5

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

30.069,46  

2013 -                           -                           -                           -                           -              

2014 -5.819                     -104                         -                           7.544                       -                           -                           -5.923                     7.544                       1.621                       1.620,55    

2015 -5.112                     -104                         -                           7.544                       -                           -                           -5.215                     7.544                       2.328                       2.217,27    

2016 -396                         -104                         -                           7.544                       -                           -                           -500                         7.544                       7.044                       6.388,99    

2017 -395                         -104                         -                           7.544                       -                           -                           -498                         7.544                       7.045                       6.086,03    

2018 -6.887                     -104                         -                           7.544                       -                           -                           -6.991                     7.544                       553                          454,55       

2019 -389                         -104                         -                           7.544                       -                           -                           -492                         7.544                       7.051                       5.524,86    

2020 -4.505                     -104                         -                           7.544                       -                           -                           -4.609                     7.544                       2.935                       2.190,03    

2021 -6.287                     -104                         -                           7.544                       -                           -                           -6.390                     7.544                       1.153                       819,62       

2022 -396                         -104                         -                           7.544                       -                           -                           -500                         7.544                       7.044                       4.767,56    

2023 70.000                     -                           70.000                     70.000                     

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -939                         -104                         -                           7.544                       -                           -1.042                     7.544                       6.501                       

2015 -                           -                           -939                         -104                         -                           7.544                       -                           -1.042                     7.544                       6.501                       

2016 -                           -                           -939                         -104                         -                           7.544                       -                           -1.042                     7.544                       6.501                       

2017 -                           -                           -939                         -104                         -                           7.544                       -                           -1.042                     7.544                       6.501                       

2018 -                           -                           -939                         -104                         -                           7.544                       -                           -1.042                     7.544                       6.501                       

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten 300                    4053 OZB eigen objecten 104                    4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 7.544                 8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig5.431                 4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties24                             4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 65                             4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 5.819                       Totaal 104                          Totaal -                           Totaal 7.544                       Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000226 NCW cashflow (1-1-2014) 1.765.239 WOZ-waarde (1-1-2014) 2.126.000               

Naam Plantsoen 99 A / B /C / D / E NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 27.511 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919755 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 3.916 Taxatiewaarde 2.700.000               

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 6.204

Programma 8. Cultuur, sport en recreatie - Cultuur Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 3

Functie Industrie - Atelier Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 0

m² bvo 920 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 11

m² vvo 0 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 4

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

24.794,46       

2013 -                           -                           -                           -                           -                    

2014 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       3.322,22          

2015 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       3.164,02          

2016 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       3.013,36          

2017 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.869,86          

2018 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.733,20          

2019 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.603,05          

2020 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.479,09          

2021 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.361,04          

2022 -2.729                     -4.068                     -                           10.119                     -                           -                           -6.797                     10.119                     3.322                       2.248,61          

2023 2.700.000               -                           2.700.000               2.700.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -                           -4.068                     -                           10.119                     -                           -4.068                     10.119                     6.052                       

2015 -                           -                           -                           -4.068                     -                           10.119                     -                           -4.068                     10.119                     6.052                       

2016 -                           -                           -                           -4.068                     -                           10.119                     -                           -4.068                     10.119                     6.052                       

2017 -                           -                           -                           -4.068                     -                           10.119                     -                           -4.068                     10.119                     6.052                       

2018 -                           -                           -                           -4.068                     -                           10.119                     -                           -4.068                     10.119                     6.052                       

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten -                     4053 OZB eigen objecten 3.726                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 10.119               8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig-                     4055 Betaalde belastingen 341                    4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties-                           4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 2.729                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 2.729                       Totaal 4.068                       Totaal -                           Totaal 10.119                    Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000066 NCW cashflow (1-1-2014) 1.245.125 WOZ-waarde (1-1-2014) 971.000                  

Naam Rapenburg 48 A - U NCW boekhoudkundig (1-1-2014) -100.994 Boekwaarde (1-1-2014) 43.474                     

Projectnummer 919757 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 21.386 Taxatiewaarde 2.200.000               

Portefeuille Strategisch Huur - kostprijsdekkende huur -21.386

Programma 6. Stedelijke ontwikkeling Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 0

Functie Kantoor - Kantoorgebouw Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 0

m² bvo 2.145 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 0

m² vvo 1.699 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 3

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-173.014,71    

2013 -43.474                   -43.474                   -                           -43.474                   -43.473,93      

2014 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -17.357,24      

2015 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -16.530,70      

2016 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -15.743,53      

2017 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -14.993,84      

2018 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -14.279,84      

2019 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -13.599,85      

2020 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -12.952,24      

2021 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -12.335,47      

2022 -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -                           -17.357                   -                           -17.357                   -11.748,06      

2023 2.200.000               -                           2.200.000               2.200.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -3.337                     -1.522                     -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -22.216                   -                           -22.216                   

2015 -3.454                     -1.405                     -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -22.216                   -                           -22.216                   

2016 -3.575                     -1.284                     -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -22.216                   -                           -22.216                   

2017 -3.700                     -1.159                     -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -22.216                   -                           -22.216                   

2018 -3.700                     -1.159                     -                           -7.249                     -10.108                   -                           -                           -22.216                   -                           -22.216                   

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten -                     4053 OZB eigen objecten 6.442                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern -                     8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig-                     4055 Betaalde belastingen 807                    4029 Energiekosten 9.863                       8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties-                           4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik 245                          8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud -                           4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal -                           Totaal 7.249                       Totaal 10.108                    Totaal -                           Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000130 NCW cashflow (1-1-2014) 1.456.815 WOZ-waarde (1-1-2014) 1.646.000               

Naam Roodenburgerstraat 1 A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 412.446 Boekwaarde (1-1-2014) 1.358.605               

Projectnummer 919761 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 126.744 Taxatiewaarde 2.290.000               

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 95.646

Programma 9. Welzijn en zorg Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 19

Functie Kantoor - Kantoorgebouw Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 11

m² bvo 2.009 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 111

m² vvo 1.605 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 3

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-19.339,87        

2013 (1.358.605) -1.358.605             -                           -1.358.605             -1.358.605,08   

2014 -126.469                 -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -164.723                 256.806                  92.083                     92.083,06          

2015 -13.937                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -52.191                   256.806                  204.615                  194.871,68       

2016 -15.082                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -53.336                   256.806                  203.470                  184.553,36       

2017 -23.077                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -61.331                   256.806                  195.475                  168.858,27       

2018 -14.488                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -52.742                   256.806                  204.063                  167.883,50       

2019 -22.462                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -60.716                   256.806                  196.090                  153.641,78       

2020 -85.166                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -123.421                 256.806                  133.385                  99.534,21          

2021 -21.420                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -59.674                   256.806                  197.132                  140.097,69       

2022 -15.045                   -7.010                     -31.244                   222.390                  34.416                     -                           -53.299                   256.806                  203.507                  137.741,66       

2023 2.290.000               -                           2.290.000               2.290.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -58.057                   -47.534                   -22.232                   -7.010                     -31.244                   256.806                  -                           -166.077                 256.806                  90.729                     

2015 -60.089                   -45.502                   -22.232                   -7.010                     -31.244                   256.806                  -                           -166.077                 256.806                  90.729                     

2016 -62.193                   -43.400                   -22.232                   -7.010                     -31.244                   256.806                  -                           -166.079                 256.806                  90.727                     

2017 -64.369                   -41.224                   -22.232                   -7.010                     -31.244                   256.806                  -                           -166.079                 256.806                  90.727                     

2018 -64.369                   -41.224                   -22.232                   -7.010                     -31.244                   256.806                  -                           -166.079                 256.806                  90.727                     

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten12.950               4053 OZB eigen objecten 6.718                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern222.390            8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig79.252               4055 Betaalde belastingen 293                    4029 Energiekosten 30.437                     8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten34.416                     8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties28.306                     4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik 806                          8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 5.960                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 126.469                  Totaal 7.010                       Totaal 31.244                    Totaal 222.390                  Totaal 34.416                    Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000160 NCW cashflow (1-1-2014) 22.547 WOZ-waarde (1-1-2014) 6.167.000               

Naam Rooseveltstraat 4 A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 98.020 Boekwaarde (1-1-2014) 2.862.868               

Projectnummer 919762 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 229.824 Taxatiewaarde 2.515.000               

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 30.479

Programma 2. Veiligheid Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 13

Functie Industrie - Brandweer Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 10

m² bvo 3.534 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 74

m² vvo 0 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 12

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-1.598.644,38  

2013 -2.862.868             -2.862.868             -                           -2.862.868             -2.862.867,79   

2014 -69.475                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -113.605                 260.303                  146.698                  146.698,28       

2015 -18.848                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -62.978                   260.303                  197.325                  187.928,80       

2016 -15.599                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -59.730                   260.303                  200.574                  181.926,43       

2017 -40.891                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -85.022                   260.303                  175.282                  151.415,11       

2018 -29.698                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -73.828                   260.303                  186.476                  153.413,98       

2019 -69.361                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -113.491                 260.303                  146.813                  115.031,44       

2020 -138.082                 -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -182.212                 260.303                  78.091                     58.272,73          

2021 -22.798                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -66.929                   260.303                  193.375                  137.427,96       

2022 -20.989                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -                           -65.119                   260.303                  195.185                  132.108,68       

2023 2.515.000               -                           2.515.000               2.515.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -58.981                   -100.193                 -35.437                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -238.741                 260.303                  21.562                     

2015 -61.045                   -98.129                   -35.437                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -238.741                 260.303                  21.562                     

2016 -63.181                   -95.993                   -35.437                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -238.741                 260.303                  21.562                     

2017 -65.393                   -93.781                   -35.437                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -238.741                 260.303                  21.562                     

2018 -65.393                   -93.781                   -35.437                   -44.130                   -                           260.303                  -                           -238.741                 260.303                  21.562                     

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten 267                    4053 OZB eigen objecten 42.321               4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern260.303            8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig31.708               4055 Betaalde belastingen 1.809                 4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties26.701                     4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 10.799                     4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 69.475                    Totaal 44.130                    Totaal -                           Totaal 260.303                  Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000216 NCW cashflow (1-1-2014) 1.504.761 WOZ-waarde (1-1-2014) 853.000                  

Naam Tamboerpad 2 NCW boekhoudkundig (1-1-2014) 463.714 Boekwaarde (1-1-2014) -                           

Projectnummer 919768 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 15.730 Taxatiewaarde 1.250.000               

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur 102.616

Programma 7. Jeugd en Onderwijs - Jeugd Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 24

Functie Bijeenkomst - Kinderdagverblijf Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 15

m² bvo 867 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 137

m² vvo 802 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 4

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

698.999,38     

2013 -                           -                           -                           -                           -                    

2014 -65.722                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -69.048                   118.346                  49.298                     49.297,92        

2015 -3.381                     -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -6.707                     118.346                  111.639                  106.323,13     

2016 -4.332                     -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -7.658                     118.346                  110.688                  100.397,67     

2017 -9.166                     -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -12.492                   118.346                  105.854                  91.440,69        

2018 -3.694                     -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -7.020                     118.346                  111.326                  91.588,42        

2019 -29.213                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -32.539                   118.346                  85.807                     67.232,31        

2020 -11.430                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -14.756                   118.346                  103.590                  77.300,72        

2021 -58.032                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -61.358                   118.346                  56.988                     40.500,21        

2022 -4.332                     -3.326                     -                           118.346                  -                           -                           -7.658                     118.346                  110.688                  74.918,29        

2023 1.250.000               -                           1.250.000               1.250.000               

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -                           -                           -13.014                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -16.340                   118.346                  102.006                  

2015 -                           -                           -13.014                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -16.340                   118.346                  102.006                  

2016 -                           -                           -13.014                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -16.340                   118.346                  102.006                  

2017 -                           -                           -13.014                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -16.340                   118.346                  102.006                  

2018 -                           -                           -13.014                   -3.326                     -                           118.346                  -                           -16.340                   118.346                  102.006                  

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten5.653                 4053 OZB eigen objecten 3.187                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern118.346            8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig53.591               4055 Betaalde belastingen 139                    4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties3.903                       4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 2.575                       4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 65.722                    Totaal 3.326                       Totaal -                           Totaal 118.346                  Totaal -                           Totaal -                           



KENMERKEN KENGETALLEN WAARDERING

GebouwId 15000204 NCW cashflow (1-1-2014) 47.594 WOZ-waarde (1-1-2014) 305.000                  

Naam Ten Katestraat 10 A NCW boekhoudkundig (1-1-2014) -8.291 Boekwaarde (1-1-2014) 11.113                     

Projectnummer 919769 Jaarhuur kostprijsdekkend (2014) 6.826 Taxatiewaarde 144.000                  

Portefeuille Maatschappelijk Huur - kostprijsdekkende huur -1.559

Programma 7. Jeugd en Onderwijs - Jeugd Onderhoudskosten / m² bvo / jaar 34

Functie Bijeenkomst - Peuterspeelzaal Dotatie onderhoud / m² bvo / jaar 14

m² bvo 248 Huuropbrengsten / m² bvo / jaar 21

m² vvo 203 Exploitatiekosten / m² bvo / jaar 4

CASHFLOW 1 2 3 4 5 6 7

Jaar

 Investering Onderhouds-

kosten

Exploitatie-kosten Overige-kosten Huur-opbrengsten Exploitatie-

opbrengsten

Overige 

opbrengsten

Verkoop-

opbrengsten

Kosten Opbrengsten Cashflow

-45.229,64   

2013 -11.113                   -11.113                   -                           -11.113                   -11.112,92   

2014 -29.791                   -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -30.899                   5.267                       -25.632                   -25.631,61   

2015 -1.845                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -2.953                     5.267                       2.314                       2.203,96      

2016 -2.510                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -3.618                     5.267                       1.650                       1.496,23      

2017 -7.325                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -8.433                     5.267                       -3.166                     -2.734,49     

2018 -1.768                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -2.876                     5.267                       2.391                       1.967,33      

2019 -3.026                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -4.134                     5.267                       1.133                       888,03          

2020 -20.487                   -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -21.595                   5.267                       -16.328                   -12.184,00   

2021 -5.902                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -7.010                     5.267                       -1.743                     -1.238,67     

2022 -2.510                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -                           -3.618                     5.267                       1.650                       1.116,51      

2023 144.000                  -                           144.000                  144.000                  

BOEKHOUDKUNDIG 2 3 4 5 6 7

Jaar

Afschrijving Rente Dotatie 

onderhoud

Exploitatie-lasten Overige lasten Exploitatie baten Overige baten Lasten Baten Boekhoudkundig 

resultaat

2013 -                           -                           -                           

2014 -5.618                     -384                         -3.507                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -10.616                   5.267                       -5.349                     

2015 -5.342                     -177                         -3.507                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -10.133                   5.267                       -4.866                     

2016 -                           -                           -3.507                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -4.614                     5.267                       653                          

2017 -                           -                           -3.507                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -4.614                     5.267                       653                          

2018 -                           -                           -3.507                     -1.108                     -                           5.267                       -                           -4.614                     5.267                       653                          

2019

2020

2021

2022

2023

BEGROTING 2014

Onderhoudskosten Exploitatiekosten Overige Kosten Huuropbrengsten Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten

4100 Contractonderhoud kosten5.563                 4053 OZB eigen objecten 1.108                 4028 Inhuur personeel -                     8011 Huuropbrengsten extern 5.267                 8022 Vergoeding geleverde diensten-                     7112 Opbrengst interne verrekeningen-                     

4101 Planmatig onderhoud Bouwkundig13.233               4055 Betaalde belastingen -                     4029 Energiekosten -                           8018 Staangelden woonwagens -                     8050 Doorberekende nutskosten -                           8023 Overige opbrengsten -                           

4102 Planmatig onderhoud Installaties10.075                     4126 Verzekeringen -                           4094 Overige kosten -                           8039 Bijdragen van derden -                           

4168 Advisering onderhoud -                           4110 Waterverbruik -                           8109 Investeringsbijdrage huurders-                           

4340 Dagelijks onderhoud 920                          4113 Uitbestede werkzaamheden -                           

4374 Planmatig onderhoud Inventaris-                           4119 Vuilverwerking -                           

4375 Planmatig onderhoud Terrein-                           4120 Huur - en leasekosten -                           

4213 Bijdrage aan gemeensch. regelingen-                           

5991 Doorbelasting kosten/uren DZB-                           

Totaal 29.791                    Totaal 1.108                       Totaal -                           Totaal 5.267                       Totaal -                           Totaal -                           
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