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Samenvatting 
 

Het voorliggende stuk is een koersnota die vanuit visie kaders en 

richting geeft aan de optimale inzet van gemeentelijk vastgoed voor 

maatschappelijke doeleinden.  

 

Aanleiding en vraagstelling 
Met de Maatschappelijke Agenda staan het behalen van en sturen op 

maatschappelijke resultaten centraal. Gemeente Katwijk wil de initiatieven 

die deze maatschappelijke resultaten realiseren, optimaal ondersteunen. In 

het verlengde hiervan is ook de wens om het accommodatiebeleid te 

herzien. Het accommodatiebeleid geeft een integraal kader om afzonderlijke 

vragen voor accommodatie te beantwoorden. De centrale vraag die hiermee 

wordt beantwoord, is; 

‘Wanneer accommodeert de gemeente een initiatief en op welke wijze?’ 

Kaders 
Het accommodatiebeleid gaat over ‘maatschappelijk vastgoed’; 

accommodaties waarin maatschappelijk waardevolle activiteiten 

plaatsvinden. Het gaat om sport-, cultuur-, zorg- en welzijnsaccommodatie.  

De beleidskaders zijn de Maatschappelijke Agenda, de Omgevingsvisie en 

het beleid dat uit deze visiestukken voortkomt, rekening houdende met 

wettelijke taken rondom huisvesting.  

Visie 
De gemeente heeft de ambitie om voorzieningen in de wijk bereikbaar, 

beschikbaar en betaalbaar te houden. De speerpunten hierin zijn; 

1. De vraag is helder 

2. Het aanbod is helder  

3. Vraag en aanbod komen tot een passende match 

4. Beheer bij multifunctioneel gebruik 

Uitgangspunten 
De kaders en visie hebben geleid tot de volgende negen uitgangspunten;  

1. Het hebben van vastgoed is geen gemeentelijk doel op zich. 

2. Gemeentelijke accommodatie draagt optimaal bij aan de  

(gemeentelijke) maatschappelijke opgaven. 
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3. De primaire basis voor de vastgoedportefeuille zijn de wettelijke taken 

met betrekking tot huisvesten.  

4. Op regio-, gemeente-, kern- en wijkniveau zijn voorzieningen passend 

en evenwichtig verspreid. De gemeente benoemt welke voorzieningen 

aanwezig moeten zijn om aan deze basisinfrastructuur te voldoen, 

zogenaamde ‘streefwaarden’. 

5. Wanneer (markt)partijen de gewenste activiteiten niet passend kunnen 

accommoderen, komt gemeentelijk vastgoed als optie in beeld. 

6. Gemeentelijke accommodatie wordt zoveel mogelijk multifunctioneel 

ingezet met als doel synergie en samenhang te versterken in de wijken.  

7. Gemeentelijke accommodatie wordt optimaal ingezet met een hoge 

bezetting. Bij leegstand is het mogelijk aan derden te verhuren, mits 

dit het behalen van maatschappelijk resultaat niet in de weg staat.  

8. De kosten van accommodatie zijn transparant. 
9. We willen goed gebruik en dagelijks onderhoud van de 

accommodaties. Het resultaat is ‘schoon, heel en veilig’ gebruik van 

accommodatie.  
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Inleiding 
 

Het voorliggende stuk is een koersnota die vanuit visie kaders en 

richting geeft aan de optimale inzet van gemeentelijk vastgoed voor 

maatschappelijke doeleinden.  

Aanleiding 
In 2019 heeft gemeente Katwijk samen met haar inwoners de 

Maatschappelijke Agenda1 vormgegeven. Hierin is bepaald welke 

maatschappelijke opgaven centraal staan voor de komende jaren. De wens is 

om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, zo ook het 

gemeentelijk vastgoed.  

In gelijke strekking wordt in het coalitieakkoord 2018 - 2022 de wens geuit 

om het gemeentelijk vastgoed efficiënter en doelmatiger in te zetten ten 

behoeve van de gemeentelijke opgaven.  

Daarnaast komen met regelmaat vragen van inwoners en organisaties op het 

gebied van accommodatie bij de gemeente en is er een behoefte aan een 

kader om deze vragen te wegen. 

De centrale vraag die het accommodatiebeleid beoogt te beantwoorden, is; 

‘Wanneer accommodeert de gemeente een initiatief en op welke wijze?’ 

Leeswijzer 
Om bovenstaande vraag te beantwoorden, wordt in hoofdstuk 1 de Katwijkse 

visie op accommoderen uiteengezet (‘wat willen we?’). In hoofdstuk 2 worden 

de relevante wettelijke- en beleidskaders benoemd (‘waar hebben we rekening 

mee te houden?’). De visie binnen de context van deze kaders wordt vertaald 

naar een negen aantal uitgangspunten in hoofdstuk 3 die de kern van het 

accommodatiebeleid zijn.  

Afbakening  van het accommodatiebeleid 
Gemeentelijke accommodaties zijn accommodaties waar de gemeente 

betrokken is bij het in eigendom hebben van grond, opstallen of 

terreininrichtingen, of de exploitatie daarvan. De gemeentelijke vastgoed-

portefeuille hanteert vier categorieën; 

- Eigen huisvesting; vastgoed ten behoeve van de huisvesting van 
gemeentelijke diensten. 

- Maatschappelijk; vastgoed waarin maatschappelijke diensten aan 
inwoners worden verleend of door inwoners zelf worden gecreëerd. De 

                                           
1 Maatschappelijke Agenda (1352967) 
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exploitatie wordt (geheel of gedeeltelijk) door gemeenschapsgeld 
mogelijk gemaakt. 

- Strategisch; vastgoed dat is verworven ten behoeve van een beoogde 
ontwikkeling. Dit vastgoed is slechts tijdelijk in bezit van de gemeente. 

- Overig; al het overige vastgoed. 

Het accommodatiebeleid gaat over de categorie ‘maatschappelijk vastgoed’; 

accommodaties waarin maatschappelijk waardevolle activiteiten 

plaatsvinden. Het gaat om sport-, cultuur-, zorg- en welzijnsaccommodatie. 

Beleid op onderwijshuisvesting wordt apart beschreven, maar is wel in 

overeenstemming met deze koersnota. In hoofdstuk 2.2. wordt dit verder 

besproken.   

Het gaat om circa 120 gemeentelijke accommodaties, waarvan 68 binnen de 
categorieën maatschappelijke (zie bijlage 1 voor meer informatie). 
 

Historie 

In 2008 is de Koersnota Integraal Accommodatiebeleid (IAB)2 opgesteld. Dit 

om te komen tot een eenduidig integraal beleid voor accommodaties in de 

drie voormalige fusiegemeenten. De Koersnota is niet volledig door de 

gemeenteraad vastgesteld. Wel is ingestemd met een aantal uitgangspunten 

voor het accommodatiebeleid, waarin vraaggerichtheid, eigen kracht, 

multifunctionaliteit, clustering en voldoende basisvoorzieningen op regio-, 

gemeente-, kern- en wijkniveau centraal staan. Dit huidige 

accommodatiebeleid zal hier op voortbouwen en de voorgaande koersnota en 

uitgangspunten vervangen.  

In vervolg op de oude Koersnota zijn in 2011 ‘streefwaarden’ vastgesteld door 

de raad3. Hierin is aangegeven welke maatschappelijke voorzieningen als 

basisinfrastructuur worden beschouwd op regio-, gemeente-, kern- en 

wijkniveau. Ook deze streefwaarden zullen opnieuw bepaald worden. 

  

                                           
2 Integraal Accommodatiebeleid (2008-02707)  
3 Streefwaarden Integraal Accommodatiebeleid (2008-28282) 
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1. De Katwijkse visie op 
gemeentelijke accommodatie 
 

Hoe we de toekomst van gemeentelijke accommodatie voor ons zien, 

hangt samen met de visie van de gemeente op het ruimtelijk en 

sociaal domein. Hieronder schetsen we hoe deze visie eruit ziet, hoe 

de huidige situatie in Katwijk is en waar we naartoe willen. 

 

1.1 Visie ruimtelijk en sociaal domein 
De gemeente heeft afgelopen periode richting gegeven aan het sociale en 

fysieke domein door middel van twee visiestukken; de Maatschappelijke 

Agenda en de Omgevingsvisie4. Het accommodatiebeleid bouwt hier op 

verder. Hieronder volgen de doelen uit deze visiestukken die relevant zijn 

voor het accommodatiebeleid. 

De Maatschappelijke Agenda 
In 2019 is na een participatief traject met inwoners en organisaties de 

Maatschappelijke Agenda vastgesteld. Hieruit zijn vijf maatschappelijke 

opgaven gekomen die centraal staan de komende jaren; 

1. Sociale veiligheid. Inwoners van Katwijk leven in een veilige omgeving.  
2. Gezondheid. Inwoners van Katwijk zijn gezond en hebben een gezonde 

levensstijl. 
3. Zorg en ondersteuning. Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een 

hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven. 
4. Opgroeien en ontwikkelen. In Katwijk krijgen kinderen en jongeren 

optimale kansen. 
5. Meedoen. Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de 

maatschappij. 
 

De opgaven van de Maatschappelijke Agenda hebben een overlap met een 

aantal ambities van de Omgevingsvisie. 

De Omgevingsvisie 
De Omgevingsvisie gaat over de beoogde koers binnen het fysieke domein. 

De doelen die raakvlak hebben met het accommodatiebeleid zijn; 

 

 

                                           
4 Omgevingsvisie (1076397) 
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Doelstelling 4. Bouwen aan inclusieve kernen met een sterke vitale sociale 

samenhang. 

Katwijk wil de vitaliteit van en de sociale samenhang in de kernen 

versterken. In elke kern is plek voor iedereen, jong tot oud, ook voor 

kwetsbare groepen. Buren kennen elkaar en dat blijft zo, ook in de 

toekomst. Buurten nodigen uit tot ontmoeten. Het is essentieel dat iedere 

kern een gevarieerd (en betaalbaar) woningaanbod, goede sociaal-

maatschappelijke voorzieningen, speelplekken en voldoende winkels heeft. 

Kortom: de eerste levensbehoeften op loop- en fietsafstand. Het versterken 

van sociale structuren en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners 

levert daarnaast een bijdrage aan een veilige woonomgeving. Waar nodig 

zullen extra maatregelen worden genomen om criminaliteit terug te dringen 

en sociale exclusie te voorkomen. 

Doelstelling 6. Ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente 

Een gezonde gemeente heeft gezonde, vitale inwoners, zowel fysiek als 

mentaal. Zij moeten de kans en de ruimte krijgen een gezonde levensstijl te 

ontwikkelen. Het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten is daarbij 

heel belangrijk. Ook hoogwaardig groen en water in de wijken en goede 

verbindingen met het buitengebied zijn essentieel. 

 

1.2 De aansluiting met het coalitieakkoord 
Het coalitieakkoord 2018-2022 spreekt de wens uit om directer te sturen op 

maatschappelijke effecten en te stoppen met zaken die daar niet aan 

bijdragen. De gemeente wil een efficiënter en doelmatiger gebruik van 

maatschappelijk vastgoed. In het verlengde hiervan ligt de mogelijkheid om 

accommodaties af te stoten. Daarnaast is ook de behoefte om bij die keuzes 

zicht te houden op opgaven die er zijn en nog komen, zoals ‘In Katwijk is 

opvang voor inwoners die noodopvang of beschermd wonen nodig hebben.’ 

 

1.3 De huidige situatie 
Katwijk kent een rijke cultuur van betrokkenheid en sociale samenhang. Buren 

kennen elkaar en inwoners en organisaties zetten zich in voor de 

gemeenschap. Aan veel van deze initiatieven biedt de gemeente letterlijk de 

ruimte door accommodatie beschikbaar te stellen, zoals aan sport- en 

wijkverenigingen of jeugdwerk. Dit  willen we blijven doen, óók wanneer de 

druk op de gemeentelijk financiële middelen toeneemt. Daarom is het nodig 

om scherpere keuzes te maken, zodat we een goede basis aan voorzieningen 

kunnen blijven accommoderen.  

Naast de druk op onze eigen financiële middelen, zien wij ook de schaarste 

in ruimte toenemen. Het wordt steeds lastiger om ruimte te vinden voor groen 
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in de wijk of om te wonen. Wij willen ook om die reden de ruimte die wij 

hebben zo optimaal mogelijk inzetten. Kortom, we willen een betaalbare, 

geoptimaliseerde gemeentelijke vastgoedportefeuille die passende 

accommodatie biedt op geschikte locaties. 

De huidige vastgoedportefeuille en bijhorende afspraken met huurders is een 

gevarieerd geheel. In het verleden zijn er geen eenduidige besluiten genomen 

over welke initiatieven geaccommodeerd worden en onder welke 

voorwaarden. In de huidige vastgoedportefeuille zijn er dus verschillende 

lopende afspraken met huurders over bijvoorbeeld de huur of het 

alleengebruik van een ruimte. Tevens zijn er verschillende type huurders, 

waar de één meer maatschappelijk waardevolle activiteiten biedt dan de 

ander.  

Met het nieuwe accommodatiebeleid willen we het anders gaan doen, maar 

wél met oog voor de vanuit historie opgedane huurdersrelaties. 

 

1.4 Ons toekomstperspectief 
Accommodatie is een middel. Het is geen doel op zich, maar een middel om 

de doelen van de Maatschappelijke Agenda en de Omgevingsvisie waar te 

maken. 

We zetten met de komst van de Maatschappelijke Agenda (resultaten van) 

activiteiten centraal. Vandaar kijken we wat deze activiteit nodig heeft aan 

middelen en ruimte. Dit leidt tot een activiteitensubsidie waarin middelen 

voor huur zijn meegenomen. We stoppen met een subsidie voor de 

(compensatie van) huur op zich.  

Eigen kracht en ondernemerschap van inwoners is een belangrijk thema in de 

Maatschappelijke Agenda. Dat geldt ook voor het accommodatiebeleid. Daar 

waar bewoners en organisaties zelf in behoeften kunnen voorzien wordt dit 

gestimuleerd en daar waar zij het echt niet kunnen, wil de gemeente 

faciliteren en dus accommoderen. 

Door een slimmere matching van ruimtes aan activiteiten is er minder 

leegstand en ontstaat er meer synergie en samenwerking tussen initiatieven. 

De gemeentelijke vastgoedportefeuille zal kernachtiger ingezet worden. Hóe 

dit er precies uit komt te zien, is een combinatie van enerzijds de behoeften 

van initiatieven en inwoners, anderzijds benoemt de gemeente een 

basisvoorzieningenniveau. Wat moet er ten minste aanwezig zijn? Voor deze 

voorzieningen gaan we ervoor zorgen dat er betaalbare accommodatie 

beschikbaar is op de juiste plek.  
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Initiatieven én de gemeente zelf zullen door deze nieuwe werkwijze meer 

bewust worden van de ruimtelijke vraag van activiteiten en de kosten die 

daarmee gepaard gaan. Het gebouw staat er niet gewoon, het kost 

gemeenschapsgeld. En een activiteit kan niet tot het gewenste 

maatschappelijke resultaat komen als er geen betaalbare ruimte op een 

geschikte locatie is. In figuur 1 staat welke veranderingen worden beoogt met 

de nieuwe werkwijze.  

Oude werkwijze Nieuwe werkwijze 

Huursubsidie Activiteitensubsidie met een 

accommodatiecomponent 

Organisatie staat centraal Maatschappelijk resultaat door 

activiteiten staat centraal  

Monofunctioneel gebruik komt 

voor 

Multifunctioneel gebruik 

Huurders die gering of niet 

bijdragen aan gemeentelijke 

doelen 

Alleen huurdersrelaties die 

gemeentelijke doelen dienen 

Ad hoc besluiten Procesmatig werken met uitgangspunten 

Besluiten worden niet 

eenduidig getoetst  

Besluiten op basis van eenduidige 

uitgangspunten en afwegingskader 

Besluiten worden onvoldoende 

integraal genomen 

Besluiten worden op basis van 

maatschappelijk en financieel  

rendement genomen 

Figuur 1. Oude en nieuwe werkwijze 

 
1.5. De strategie: hoe komen we daar? 
De gemeente heeft de ambitie om voorzieningen in de wijk bereikbaar, 

beschikbaar en betaalbaar te houden. Een aantal speerpunten komende jaren 

zijn; 

1. De vraag is helder 

2. Het aanbod is helder  

3. Vraag en aanbod komen tot een passende match 

4. Beheer bij multifunctioneel gebruik 
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Dit leidt tot een programmatische aanpak waarbij een eerste stap is overzicht 

te verkrijgen.  

Wanneer gemeentelijke accommodatie ingezet kan worden, hangt niet alleen 

af van onze visie. Dit is ook afhankelijk van de wettelijke taken die de 

gemeente heeft. In hoofdstuk 2 worden deze kaders toegelicht. 
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2. Kaders van het 
accommodatiebeleid 
 

De gemeente heeft een vastgoedportefeuille van 120 gebouwen. 

Deze worden ingezet voor eigen huisvesting, maar ook voor sport- , 

cultuur- , zorg-  en welzijnsactiviteiten. Enerzijds is dit vanuit 

wettelijke kaders ontstaan, anderzijds is dit historisch zo gegroeid 

mede door de rijke verenigingscultuur die Katwijk kenmerkt.  

 

De centrale vraag van het accommodatiebeleid is;  

‘Wanneer accommodeert de gemeente een initiatief en op welke wijze?’ 

In voorgaand hoofdstuk is uiteen gezet wat we graag willen. Bij het bepalen 

van wat er daadwerkelijk mogelijk is, is het ook belangrijk te weten welke 

(wettelijke) verplichtingen de gemeente heeft met betrekking tot huisvesten. 

We onderscheiden hierin 3 categorieën5;  

1. Wettelijke taak in het accommoderen van organisaties.  

2. Ondersteuning wettelijke taken op het gebied van maatschappelijke 

voorzieningen.  

3. Ondersteuning eigen gemeentelijk voorzieningenbeleid. 

 

2.1 Wettelijke taken ten aanzien van accommodatie 
Voor enkele voorzieningen heeft de gemeente een wettelijke taak om deze in 

huisvesting te voorzien, namelijk; 

1. Primair Onderwijs (Wet op het primair onderwijs)  

2. Voortgezet Onderwijs (Wet op het voortgezet onderwijs)  

3. Speciaal (voortgezet) onderwijs (Wet op expertisecentra) 

4. Bovenstaande is inclusief accommodatie voor gymnastiekonderwijs  

5. Brandweerkazerne (Wet veiligheidsregio’s) 

Bij deze voorzieningen is de gemeentelijke rol ten aanzien van het 

accommoderen wettelijk bepaald. Hóe de gemeente hier invulling aan geeft,  

                                           
5 Dit is gebaseerd op een onderzoek ten tijde van het schrijven van dit document. Er zijn (in de toekomst) mogelijk 
meer wettelijke taken die (indirect) accommodatie behoeven, met name wat betreft categorie 2.  
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is wel nader te bepalen. Voor onderwijshuisvesting (inclusief 

gymnastiekonderwijs) hanteren wij de Verordening Voorzieningen 

Huisvesting Onderwijs (VVHO)6. Het aankomend Integraal Huisvestingsplan 

(IHP)7 vormt aanvullend beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid. 

Multifunctioneel gebruik en aansluiting met (voorzieningen in) de wijk, zoals 

het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn hierin speerpunten. Zoals genoemd is 

onderwijshuisvesting en ‘overig vastgoed’ (brandweerkazerne) geen 

onderdeel van het accommodatiebeleid8. 

 
2.2 Ondersteuning wettelijke taken op het gebied van 
maatschappelijke voorzieningen 
Voor een groter aantal voorzieningen heeft de gemeente wel een wettelijke 

verantwoordelijkheid, maar geen directe verantwoordelijkheid wat betreft de 

huisvesting daarvan. Het gaat dan om een zorgplicht; erop toezien en ervoor 

zorgdragen dat deze voorzieningen er zijn, zoals Voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) en zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Hieronder 

een overzicht van deze voorzieningen; 

• Voor- en vroegschoolse educatie (Wet ontwikkelingskansen door 

kwaliteit en educatie) 

• Instandhouding basisbibliotheek (Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen) 

• Algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, 

participatie, beschermd wonen en opvang, waarbij cliënten zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven (Wet 

maatschappelijke ondersteuning) 

• Preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering (Jeugdwet) 

• Algemene gezondheidsbevordering, ouderengezondheidszorg, 

jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding (Wet publieke 

gezondheid) 

Deze voorzieningen hebben ook accommodatie nodig om te kunnen bestaan 

en resultaat te behalen. Eigenschappen van deze accommodaties kunnen 

bepalend zijn voor het succes dat behaald wordt, bijvoorbeeld genoeg 

spreekruimten, een goede ligging, bereikbaarheid, toegankelijkheid en 

                                           
6 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (2010-20415) 
7 (aankomend) Integraal Huisvestingsplan 2020-2040 (1491045) 
8 Wel wordt in de programmatische uitwerking van het accommodatiebeleid aandacht besteedt aan het 
multifunctioneel gebruik van scholen 
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hanteerbare kosten. Deze accommodaties zijn een mix van eigen bezit van 

(zorg)organisaties, huur bij andere partijen of bij gemeentelijk vastgoed.  

De invulling van bovenstaande taken zijn verder uitgewerkt in beleid. De wens 

om tot een sluitend aanbod van maatschappelijke voorzieningen te komen, 

komt hierin meerdere malen terug.  

De Maatschappelijke Agenda spreekt van ‘een stevige sociale 

(basis)infrastructuur waar mensen in een kwetsbare situatie gebruik van 

kunnen maken’. 

De Brede Structuurvisie 2007-20209 noemt de volgende doelen; 

• Sluitende netwerken voor groei- en opvoeding mede middels 
accommodatie gebonden ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren. 

• Het ontwikkelen en bieden van een vraaggericht, behoeft dekkend en 
toekomstbestendig zorg- en welzijnsaanbod. 

• Het creëren van een dekkend stelsel van woonzorgzones. 
• Het ontwikkelen en bieden van geografisch goed gespreide 

eerstelijnszorg, vormgegeven in (zorg)clusters waarin eventueel ook 
andere voorzieningen worden ondergebracht. 

• Het verbeteren van de kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen in de 
wijk, eventueel geclusterd met andere voorzieningen in de sfeer van 
bijvoorbeeld educatie of zorg. 

In andere stukken wordt ook aandacht gevraagd voor het langer zelfstandig 

wonen van mensen met een zorgvraag. ‘Mensen met een zorgvraag kunnen 

op de plek waar zij een (sociale) binding mee hebben lang zelfstandig thuis 

wonen’ (Ambitiedocument Woonagenda 2020-2024). Ook kwetsbare 

inwoners die een plek nodig hebben in de wijk, of die door kunnen stromen 

uit zorg vragen de aandacht. De gemeente maakt afspraken met de 

woningbouw over het toewijzen van woningen aan bepaalde doelgroepen 

(Woningwet 2015). Daarnaast kan de gemeente er ook voor kiezen om, 

danwel tijdelijk, bijzondere doelgroepen zelf te huisvesten. Relevante 

beleidsstukken zijn;  

• Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-202510 

• Ambitiedocument Woonagenda 2020-2024 11 

• Lokaal uitvoeringsplan jeugd 201912 

 

                                           
9 Als bijlage te vinden bij Brede Structuurvisie Verdiept (2010-4754). 
10 Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025 (715455) 
11 Ambitiedocument Woonagenda 2020-2024 (1495473) 
12 Lokaal uitvoeringsplan jeugd 2019 (1422955) 
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2.3 Ondersteuning gemeentelijk voorzieningenbeleid   
Naast wettelijke taken ten aanzien van het zorgdragen voor een aantal 

maatschappelijke voorzieningen, heeft de gemeente zelf ook de wens om een 

goede basisinfrastructuur te hebben en te bestendigen. Hier gaat het onder 

andere om sport, cultuur en verenigingsleven. Ten aanzien van deze taken 

verwijzen wij naar de volgende beleidsdocumenten; 

- Lokaal Sportakkoord (in ontwikkeling 2020)13 

- Maatschappelijke Agenda  

Opgemerkt wordt dat de Maatschappelijke Agenda en aanvullend 

(subsidie)beleid nog verder uitgewerkt worden. Die zullen leidend zijn voor 

de invulling van de behoefte aan accommodatie van de verschillende 

beleidsvelden.  

Genomen de visie die we hebben (hoofdstuk 1) en de kaders waar we rekening 

mee dienen te houden (hoofdstuk 2), komen we in het volgende hoofdstuk 

tot een negen aantal uitgangspunten voor het accommodatiebeleid. 

  

                                           
13 Lokaal Sportakkoord (in ontwikkeling 2020, 1397403) 
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3. Uitgangspunten en 
afwegingskader 
 

Dit hoofdstuk noemt de negen uitgangspunten van het 

accommodatiebeleid. 

 

Vanuit de visie en wettelijke kaders komen we tot een negental 

uitgangspunten die de kern van het accommodatiebeleid weergeven. Primair 

uitgangspunt voor de opbouw van de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn 

de wettelijke verplichtingen die zij heeft om voor een aantal voorzieningen te 

voorzien in huisvesting. Daarnaast wil de gemeente zorgdragen voor een 

basisinfrastructuur aan maatschappelijke voorzieningen.  

  

 Voor het accommodatiebeleid hanteren wij de volgende uitgangspunten;  

1. Het hebben van vastgoed is geen gemeentelijk doel op zich. 

2. Gemeentelijke accommodatie draagt optimaal bij aan de (gemeentelijke) 

maatschappelijke opgaven. 

3. De primaire basis voor de vastgoedportefeuille zijn de wettelijke taken met 

betrekking tot huisvesten.  

4. Op regio-, gemeente-, kern- en wijkniveau zijn voorzieningen passend en 

evenwichtig verspreid. De gemeente benoemt welke voorzieningen aanwezig 

moeten zijn om aan deze basisinfrastructuur te voldoen (streefwaarden). 

5. Wanneer (markt)partijen de gewenste activiteiten niet passend kunnen 

accommoderen, komt gemeentelijk vastgoed als optie in beeld. 

6. Gemeentelijke accommodatie wordt zoveel mogelijk multifunctioneel ingezet 

met als doel de synergie en samenhang te versterken in de wijken.  

7. Gemeentelijke accommodatie wordt optimaal ingezet met een hoge bezetting. 

Bij leegstand is het mogelijk te verhuren aan derden,  mits dit het behalen van 

maatschappelijk resultaat niet in de weg staat.  

8. De kosten van accommodatie zijn transparant. 

9. We willen goed gebruik en dagelijks onderhoud van de accommodaties. Het 

resultaat is ‘schoon, heel en veilig’ gebruik van accommodaties. 
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Bijlage 1. 
Portefeuilleanalyse 
gemeentelijk vastgoed 

 

De gemeente Katwijk heeft (in januari 2019) 120 gebouwen in beheer. 

Hiervan zijn 117 objecten in eigendom. De overige 3 objecten zijn (aan) 

huurovereenkomsten. De portefeuille in eigendom is in totaal 112.207 m2.  

Deze eigendom portefeuille bestaat uit vier categorieën:  

• Overig 
• Eigen Huisvesting 
• Maatschappelijk 
• Strategisch (zie figuur 1) 

De categorieën Eigen Huisvesting en Maatschappelijk bevat 63 % van de 

portefeuille wat betreft aantallen. Deze categorieën kunnen worden gezien 

als de ‘kernvoorraad’.  

Een percentage van 37% van de objecten in eigendom van de gemeente 

Katwijk kan worden bestemd als ‘niet-kernvoorraad’. Het is (nog) niet 

inzichtelijk voor al deze objecten of, waarom en hoelang ze in beheer 

dienen te blijven.  

Figuur 1 
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Figuur 2 

 

Binnen de vier hoofdcategorieën bevinden zich ook subcategorieën (figuren 

3 en 4). Wat betreft aantallen gebouwen zijn de categorieën Sport, Welzijn 

en Ontwikkeling het grootst. De grootste categorieën wat betreft aantal m2 

zijn Eigen huisvesting, Parkeren, Sport en Welzijn.  

Figuur 3 
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Figuur  4 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Verdeling portefeuille naar subcategorie (m2)



 
 

 
20 

 


	Samenvatting
	Aanleiding en vraagstelling
	Kaders
	Visie
	Uitgangspunten
	Inleiding
	Aanleiding
	Leeswijzer
	Afbakening  van het accommodatiebeleid
	Historie
	1. De Katwijkse visie op gemeentelijke accommodatie
	1.1 Visie ruimtelijk en sociaal domein
	De Maatschappelijke Agenda
	De Omgevingsvisie
	Doelstelling 4. Bouwen aan inclusieve kernen met een sterke vitale sociale samenhang.
	Doelstelling 6. Ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente


	1.2 De aansluiting met het coalitieakkoord
	1.3 De huidige situatie
	1.4 Ons toekomstperspectief
	1.5. De strategie: hoe komen we daar?
	2. Kaders van het accommodatiebeleid
	2.1 Wettelijke taken ten aanzien van accommodatie
	2.2 Ondersteuning wettelijke taken op het gebied van maatschappelijke voorzieningen
	2.3 Ondersteuning gemeentelijk voorzieningenbeleid
	3. Uitgangspunten en afwegingskader
	Bijlage 1.
	Portefeuilleanalyse gemeentelijk vastgoed

