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12 mei 2015  

Duurzaam gebouw voor Sterrenschool  

 

Het recent door wethouder Peters geopende, duurzame gebouw 

voor Sterrenschool de Ruimte in Almere biedt onderdak aan 

onderwijs, opvang en ontmoeten. Betrokkenen zijn enthousiast. 

Wat maakt het gebouw zo bijzonder? Lees meer...  
 

Verschillen in huurberekening  

 

Uit een peiling onder gemeenten naar de manier waarop zij de 

huur voor hun maatschappelijk vastgoed bepalen, blijkt dat de 

meeste uitgaan van een kostprijsdekkende huur. Deze wordt 

vrijwel overal anders berekend; een standaard ontbreekt. Lees 

meer...  
 

Nog geen vaart in gebruik snelle procedure  

 

Sinds november 2014 kan de vergunningsprocedure bij een 

uitbreiding of transformatie in afwijking van het 

bestemmingsplan binnen acht weken worden doorlopen. Nu, een 

half jaar later, lijkt de vaart er nog niet echt in te zitten; het 

werkveld is amper bekend met de mogelijkheden. Lees meer...  
 

Transformatie naar sociale huurwoning nog aantrekkelijker  

 

Door de op 4 mei 2015 door Minister Blok aangekondigde 

maatregelen wordt het veel aantrekkelijker om sociale 

huurwoningen te realiseren in leegstaande scholen, buurthuizen, 

verzorgingshuizen of ander bestaand vastgoed. Blok kondigde 

een vrijstelling van de verhuurdersheffing (30 jaar) en van het 

woningwaarderingsstelsel aan. Lees meer...  
 

En verder...  

 Kosten uitgestrekte steden meer dan twee keer zoveel als de compacte stad, 

volgens Canadees onderzoek. 

 Redt minister Bussemaker ROC Leiden met maximaal 40 miljoen. 

 Moeten diverse gemeenten wegens geldtekort snijden in het aantal plaatsen 

voor beschermd wonen; verschuiving van intramuraal naar extramuraal 

wonen? 

 Tijdelijke transformatie van ouderen- naar jongerenhuisvesting in Amsterdam. 

 Richt het Expertteam Transformatie zich nu ook op corporaties. 

 Herbestemming gezocht voor: Koepelgevangenis in Breda, Broederenklooster 

in Zutphen, voormalig gemeentehuis in Weerselo, voormalig militair hospitaal 

in Amersfoort en staan er in Friesland nu twaalf kerken te koop. 

 Investeert Amsterdam in 2015 4,5 miljoen euro in sportaccommodaties. 
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 Een beeld van wat het kost om ruimte te huren in een (Utrechts) 

buurtcentrum. 

 Nog meer nieuwe MFA’s, nu in Kapelle, Oudega en Tjalleberd (bij 

Heerenveen). 

 Maakt Utrecht via loting samen met bewoners een plan voor duurzame 

energie. 

 Scoort Westland goed op gebied van duurzaamheid, zo blijkt uit benchmark. 

 Innovatieve financiering voor (renovatie van) energiezuinige school in Heiloo. 

 Past Amsterdam regels aan om duurzame energie ruim baan te geven. 

 Concludeert de rekenkamer van Haarlemmermeer dat de gemeente het 

beheer van maatschappelijk vastgoed matig op orde heeft. 

 Is een andere koers voor gemeentelijk vastgoed in Veenendaal noodzakelijk. 

 Is bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen geen eenvoudige opgave 

(maar een veranderopgave). 

 Zoekt ’s Hertogenbosch een nieuw Afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed. 

 Worden gemeentelijke vastgoedbedrijven per 1 januari 2016 

vennootschapsbelastingplichtig en treft u hier vast wat algemene info (wordt 

vervolgd). 

 Heeft de VNG de bouwregels 1965-1992 in kaart gebracht om te kunnen 

toetsen aan destijds verkregen recht. 

 Presenteert Aedes overzichtelijk de nieuwe woningwet; waaronder de 

voorwaarden voor maatschappelijk vastgoed. 

 Zorgt de nieuwe NEN 1010 (verschijnt in najaar) voor meer duidelijkheid bij 
verbouw, renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen. 

In de agenda (wellicht iets voor u?)  

Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties in de agenda. Bouwstenen-

bijeenkomsten waar ook belangstellenden kunnen aanschuiven zijn:  

 20 mei; Systematiek van de kostprijsdekkende huur (voor potentiële 

deelnemers Financiële experts) 

 21 mei; Bottom-up ontwikkelingen (voor kennismakers Voorzieningen en 

Vastgoed) 

 22 mei; Themacafé: Verduurzamen via het dak (open èn gratis) 

 27 mei; Themacafé: Leren van vastgoedmissers (open, ook voor 

schoolbesturen èn gratis) 

 4 juni; Bouwstenen is NIET betrokken bij een bijeenkomst op deze datum 

 8 juni; Beeldtaal in MFA-ondernemingen (open voor belangstellenden) 

 10 juni; Fundamentals van de exploitatie - kaartverkoop (voor kennismakers 

Vaklui) 

 12 juni; Zelf spelregels voor vastgoedmanagement ontwikkelen (eerste uit 
een serie van drie) 

 

Deelnemers aan Bouwstenen-netwerken en werkgroepen worden op naam 

uitgenodigd. Wilt u ook partner van Bouwstenen worden? Dat kan! Nu met verlaagde 

partnerbijdrage voor kleinere gemeenten, scholen, corporaties en maatschappelijke 

organisaties. 

 

Als eerste op de hoogte? Volg ons op Twitter. En gebruik elkaars kennis via onze 

LinkedIn-groep! 

   
 

De activiteiten van Bouwstenen worden mede mogelijk gemaakt door Aestate, Accres, Alkmaar, Almere, 
Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arcadis, Arnhem, Assen, Asset, Atrivé, bbn, Bergen op Zoom, 
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BMC, Brabant Wonen, Breda, Brink Groep, De Ronde Venen, Den Haag, Denion, Deventer, Dordrecht, Ede, 
Enschede, Facility2, Fakton, FRIS Vastgoed Management, Geotax, Gouda, Grontmij, Haarlem, 's Hertogenbosch, 
Hevo, Hilversum, Houten, Kerkrade, KWK Huisvesting & Vastgoed, Laanbroek Schoeman adviseurs, Laride, Leiden, 
Leusden, Lumens Groep, M3V, Maastricht, Ministerie BZK, Movisie, My Public Roof, Nijmegen, Oss, Pameijer, Penta 
Rho, Planon, Poelmann van den Broek advocaten, Portaal, Reliplan, Rienks Bouwmanagement, RO groep, Ronduit, 
Rotterdam, RoyalHaskoningDHV, SRO, Stadslander, Stimuland, Tilburg, Twynstra Gudde, Qua Wonen, Uden, 
Utrecht, VenhoevenCS, Venlo, Verlaat-Uden, Weller, Westland, WOM Kerckebosch, Woonpartners, Woonzorg 
Nederland, Wijkplaats, Woonwaard, Ymere, Zaandam, Zoetermeer, Zwolle. Aanmelden kan hier. Afmelden of actief 
meedoen? Stuur een mail naar portal@bouwstenen.nl  
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