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Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen 
Wat willen we bereiken? (doelstellingen) 
II.g. Een vastgoedportefeuille in bezit die aansluit op de vraag vanuit beleid; het faciliteren 
van maatschappelijk activiteiten, stedelijke ontwikkeling en eigen bedrijfsvoering huisvesten. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 
II.g.1. (meerjarig) Portefeuilleplan maken in 2021, op basis van de huidige beleidskaders 
(Accommodatiebeleid en Strategische kaders). 
 

 
Inhoud 
De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de 
huidige kaders voor het vastgoedmanagement, is samen met het in mei vastgestelde 
(geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024 voldoende geborgd. Gezien de door 
vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om 
vooralsnog geen (nieuw) portefeuilleplan te maken. 

 
Planning  
De strategie voor het beheren van de vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in de 
huidige kaders voor het vastgoedmanagement, is samen met het in mei vastgestelde 
(geactualiseerde) Beheerplan 2021-2024 voldoende geborgd. Gezien de door 
vacatures beperkte capaciteit binnen het Vastgoed is de keus gemaakt om 
vooralsnog geen (nieuw) portefeuilleplan te maken. 

II.g.2. De acties uitvoeren die in het Portefeuilleplan zijn gesteld (afstoten, aankopen, huren 
etc). 
 

 
Inhoud 
De positionering van het vastgoed wordt overeenkomstig de vastgelegde kaders 
uitgevoerd. 

 
Planning  
De positionering van het vastgoed wordt overeenkomstig de vastgelegde kaders 
uitgevoerd. 

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) 
II.h. De (technische) kwaliteit van onze portefeuille voldoet aan onze criteria. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 
II.h.1. Al het vastgoed wordt in stand gehouden op kwaliteitsniveau 3 van de NEN 2767. 
 

 
Inhoud 
Geen opmerkingen. 

 
Planning  
Uitvoering verloopt volgens planning. 

II.h.2. Het publieksgedeelte van het gemeentehuis wordt in standgehouden op 
kwaliteitsniveau 2 van de NEN 2767. 
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Inhoud 
Geen opmerkingen. 

 
Planning  
Uitvoering verloopt volgens planning. 

II.h.3. Vastgoed met een exploitatieperiode korter dan 5 jaar wordt in standgehouden op 
kwaliteitsniveau 4 van de NEN 2767. 
 

 
Inhoud 
Geen opmerkingen. 

 
Planning  
Uitvoering verloopt volgens planning. 

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) 
II.i. De Gemeente Veenendaal heeft eind 2021 met de eigen vastgoedportefeuille 15% 
energie bespaard t.o.v. 2014 en 5% duurzame energie opgewekt. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 
II.i.1. We geven in 2021 uitvoering aan het programma ENV2035 in de pijler Gemeente als 
Voorbeeld met het verduurzamen van ons vastgoed door het omvormen van het Meerjarig 
Onderhoudsplan (MOP) naar een Duurzaam Investeringsplan (DMIP). 
 

 
Inhoud 
Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, t.b.v. doelstellingen bij 
Gemeente Als Voorbeeld. 

 
Planning  
Zie toelichting bij onderdelen voor Programmaplan ENV 2050, tbv doelstellingen bij 
Gemeente Als Voorbeeld. 

II.i.2. Wij voeren een pilot uit rondom de verduurzaming van het gemeentehuis waarbij de 
renovatie van het oudere deel van het gemeentehuis gecombineerd wordt met 
energiebesparingsmaatregelen en duurzame opwek. 
 

 
Inhoud 
Bij de raadsbehandeling in februari heeft de raad gevraagd nogmaals te kijken naar 
het type energie-opwek maatregelen en de mogelijkheden voor PPS-constructies 
daarbij. Op het moment van het opstellen van deze bestuursrapportage wordt er 
gewerkt aan een aangepast raadsvoorstel. 

 
Planning  
Door uitstel van besluitvorming en extra onderzoeken is vertraging opgelopen. 

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) 
II.j. De kosten van de portefeuille zijn in 2021 in balans met de opbrengsten. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 
II.j.1. Instrumenten inzetten zoals; kostprijsdekkende huursystematiek. 
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Inhoud 
Overeenkomstig ons beleid verhuren wij ons vastgoed kostprijsdekkend.  Er wordt 
gewerkt aan een nieuwe systematiek, waarbij meerjarig de kosten voor vastgoed  in 
evenwicht zijn met de huurinkomsten.  Hierdoor is er beter inzicht in de 
huisvestingskosten per taakveld. 

 
Planning  
 

Wat willen we bereiken? (doelstellingen) 
II.k. De algemene begraafplaats en het rouwcentrum worden in 2021 volgens de 
kwaliteitsnormen onderhouden. 
 

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties) 
II.k.1. We beheren de algemene begraafplaats op A-niveau. 
 

 
Inhoud 
De begraafplaats staat aangeduid als een bijzondere voorziening. Het streven is er om 
de begraafplaats op (beeld)kwaliteitsniveau A conform de CROW-richtlijnen te 
beheren. Momenteel wordt dit niveau al nagestreefd en behaald. De kwaliteit wordt 
jaarlijks gemonitord. Het kwaliteitsniveau A is het hoogste bereikbare niveau 
van netheid en technisch onderhoud op de begraafplaats. 
 

 
Planning  
Er is een standaardplanning voor het dagelijks onderhoud op de begraafplaats. 
Deze vormt de basis voor het uitvoeren van de maatregelen in de tijd gezien en door 
het jaar heen. Weersomstandigheden en planning van begrafenissen bepalen 
uiteindelijk de dagelijkse werkvolgorde. 

II.k.2. We beheren het rouwcentrum op kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 2767. 
 

 
Inhoud 
Er worden adequaat goede en duurzame reparaties uitgevoerd om te voldoen aan het 
kwaliteitsniveau 3. Daarnaast wordt er gemonitord wat de functionele staat is van het 
rouwcentrum. 

 
Planning  
Planning verloopt conform de onderhoudsplanning. 


