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Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij bied ik u de publicatie "Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage" en de Agenda 

Maatschappelijk Vastgoed 2015 aan. Deze publicatie en agenda zijn gemaakt door partijen in het 

werkveld onder aanvoering van Bouwstenen voor Sociaal, een sectorverbindend platform voor 

bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. De VNG is mede 

initiatiefnemer van Bouwstenen en nauw betrokken bij de werkzaamheden die in Bouwstenen-verband 

worden verricht. Tevens vraag ik uw aandacht voor twee bestuurdersbijeenkomsten rondom het 

thema wegwerken van overmaat in maatschappelijk vastgoed. 

Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage 

De publicatie "Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage" biedt een verkenning van de overmaat in 

het maatschappelijk vastgoed, de verwachte ontwikkelingen hierin en presenteert mogelijke 

oplossingsrichtingen om de overmaat tegen te gaan. De publicatie is bedoeld ter informatie en 

inspiratie. Extra exemplaren van de publicatie zijn te verkrijgen via www.bouwstenen.nl. 

Agenda Maatschappelijk vastgoed 2015 

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 bevat acht punten waarop het werkveld betrokken bij 

maatschappelijk vastgoed het komend jaar vooruit wil komen. Steeds meer gemeenten werken hier 

actief aan mee. Zo werkt een groep hoofden van gemeentelijke vastgoedafdelingen aan spelregels 

voor vastgoedmanagement en gaan financiële experts kijken hoe ze meer grip kunnen krijgen op de 

financiële zaken rond het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt in Bouwstenenverband ook gewerkt 

aan betere kind- en zorgvoorzieningen, lokale makelpunten en het verbeteren van de exploitatie van 

voorzieningen. De VNG ondersteunt deze activiteiten en nodigt u uit om deel te nemen aan de 

activiteiten van Bouwstenen. 
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Bijeenkomsten voor bestuurders 

Er wordt door Bouwstenen een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de bestuurlijke 

vraagstukken rond maatschappelijk vastgoed. Er ligt een flinke transformatieopgave op het gebied van 

onderwijs en zorg. Door krimp en andere ontwikkelingen in de samenleving is er sprake van leegstand. 

Veel gemeenten willen daar van af. 

In de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij de bestuurlijke aanpak van vraagstukken rondom 

maatschappelijk vastgoed en welke instrumenten te gebruiken zijn. Deze bijeenkomst is op maandag 

16 maart, van 16.30 - 19.30 uur. De Locatie is 'De Trefkoele', Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. De 

tweede bijeenkomst staat in het teken van het wegwerken van de overmaat aan maatschappelijk 

vastgoed en hoe dit bijvoorbeeld te koppelen aan initiatieven vanuit de samenleving en ontwikkelingen 

op de woningmarkt. 

De tweede bijeenkomst is op maandag 23 maart van 16:30 — 19:30 uur en zal in het midden of 

zuiden van het land worden georganiseerd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Bouwstenen voor sociaal 

www.bouwstenen.nl. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

drs J.C.J.M. van der Voet 

Hoofd EC Fysiek Domein 
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