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Creëer inzicht in het gebruik van
gemeentegrond.

PLAN VAN AANPAK
WAT IS SNIPPERGROEN?

Snippergroen

De diensten van Metafoor
Vastgoed en Software

“Snippergroenpercelen, ook wel restgrond genoemd, zijn over
het algemeen van geringe afmeting en van geen of minimale
betekenis voor de openbare ruimte. Ze maken geen deel uit van de
hoofdgroenstructuur.”

De aanpak van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond is arbeidsintensief. Elke
situatie is weer net even anders. Maatwerk is nodig maar er moeten ook duidelijke
grenzen gesteld worden. Daarnaast moet een transparant beleid worden doorgevoerd,
anders loopt u het risico op willekeur. Zo gemakkelijk als het project is voor te stellen,
zo complex is het om overzicht en daadkracht te behouden. Wilt u duidelijkheid en
inzicht in het gebruik van uw gemeentegrond en streeft u naar gelijkheid onder uw
inwoners? Lees hieronder op welke wijze Metafoor u kan ondersteunen.

Onrechtmatig grondgebruik
De kleinste stukjes gemeentegrond kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. De
laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met een toename van
gebruik van gemeentegrond. Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan
hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond
betreft. Het onrechtmatig gebruik van openbaar groen door burgers kan problemen
met zich mee brengen, namelijk:
•
•
•
•
•

Het onderhoud en de herinrichting van de gemeentelijke groenvoorzieningen
wordt bemoeilijkt;
De stedenbouwkundige eenheid kan in gevaar komen;
Het ontbreken van een gestructureerde aanpak leidt tot rechtsongelijkheid;
Percelen kunnen verloren gaan door verjaring;
Onduidelijkheid over eigendomssituaties.

Actief aanbieden van snippergroen
Actief aanbieden van snippergroen betekent het aanbieden van grond, grenzend aan
de tuin van een woning, welke niet in gebruik is, maar ook geen functie heeft. Het
onderhoud van deze stukken grond is arbeidsintensief en brengt onnodige kosten
met zich mee. Gelijktijdig met de aanpak van onrechtmatig grondgebruik kan het
actief aanbieden van gemeentegrond eenvoudig meegenomen worden.
Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid
en een gelijke behandeling voorop te staan. Het gegeven dat de ene inwoner moet
betalen voor het gebruik van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond
zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Professioneel beheer van
uw eigendommen vergt een zakelijke aanpak van dergelijke projecten en brengt
voordelen met zich mee, zoals:

Voor gemeenten:

Voor burgers:

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Besparing op onderhoudskosten;
Opbrengsten uit verkoop of verhuur;
Gelijkheid onder burgers;
Duidelijkheid;
Transparantie naar burgers;
Professionele houding.

Meer perceelruimte;
Duidelijkheid;
Gelijke behandeling.

Uitvoering van A tot Z
Metafoor neemt, geheel naar uw behoeften en wensen, het hele proces of een
gedeelte daarvan uit handen. Van de inventarisatie tot aan de handhaving.

Projectleiding
Onze adviseurs fungeren als projecttrekkers en zorgen dat medewerkers van
uw gemeente tijdig hun acties uitvoeren. Ook kunnen zij als klankbord voor uw
medewerkers dienen.

Inventarisatie onrechtmatig grondgebruik
In slechts enkele weken inventariseert Metafoor het (onrechtmatig) grondgebruik
in uw gemeente. U ontvangt een uitgebreid rapport welke u kunt gebruiken voor
verdere besluitvorming.

Opstellen beleid
Metafoor kan voor u het beleid of een plan van aanpak opstellen. Dit kan in korte
tijd worden gerealiseerd en dit doen wij altijd door alle betrokken medewerkers te
interviewen. Pas dan heeft een beleidsnota echt interne draagkracht.

Bestuurlijk draagvlak creëren
Een ervaren adviseur kan u ondersteunen bij het creëren van bestuurlijk draagvlak.
Wij kunnen het advies schrijven of bijvoorbeeld een presentatie geven voor het
college of de raad.

Communicatie, bewonersavonden en spreekuren
Onze onafhankelijke adviseurs ondersteunen u tijdens bewonersavonden en
spreekuren. Bent u benieuwd hoe wij denken over de communicatie naar bewoners?
Vraag een voorbeeld aan van ons communicatieplan.

Dossierbehandeling
Tegen een scherp tarief geeft Metafoor juridisch advies bij lastige dossiers en
beroepen op verjaring. Dit bespaart u hoge advocaatkosten.

Registratie voor de toekomst
Na het creëren van een nul-situatie is het belangrijk dat u inzicht houdt in het
gebruik van gemeentegrond en controlemomenten in de toekomst vastlegt. Het
VastgoedBeheerSysteem van Metafoor is uitermate geschikt voor de registratie van
percelen waar handhaving heeft plaatsgevonden of waar een huurovereenkomst is
gesloten.

WAT IS SNIPPERGROEN?

Creëer inzicht in gemeentelijk
snippergroen

Aanpak
snippergroen

Besluit aanpak
snippergroen

Op maat gemaakt;
essentieel voor succesvol project.

Beleid

Beoordeling
percelen

Verkoop /
verhuur

Beroepen
op verjaring

Handhaving

Opstellen
overeenkomst

Beoordelen

Eventuele
procedure

Inventarisatie

Toetsing uitgeefbaarheid.

Deskresearch;
locatiebezoeken.

Notariële
afwikkeling
Communicatie

Gedegen communicatieplan;
duidelijkheid en gelijkheid voor inwoners,
spreekuren en bewonersavonden.

Dossierbehandeling

Juridische ondersteuning;
onafhankelijk advies.

“Dankzij Metafoor heeft Hardenberg een
duidelijke koers voor snippergroen, naast
adviseren is ook kennisoverdracht een sterk
punt van Metafoor”
J. Haas en D. Hoekstra, bestuursdienst Ommen-Hardenberg
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Schrijven besluitvormingsstukken;
bijwonen van / spreken
in vergaderingen.

“Met Metafoor zijn we goed op weg”
H. Kremer, gemeente Kampen

Deze gemeenten hebben al gebruik gemaakt
van de hulp van Metafoor op het gebied van
snippergroen.

Waarom u kiest voor Metafoor
Vastgoed en Software
•

Metafoor Vastgoed en Software is een landelijk opererend  advies- en detacheringsbureau.
Sinds de oprichting in 1995 hebben wij al veel gemeenten en andere semi-overheidsorganisatie
geadviseerd bij al haar vragen omtrent vastgoed- en grondzaken;

•

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Onze adviseurs werken niet als individuen maar
maken onderdeel uit van uw team;

•

De adviseur is uitstekend op de hoogte van de relevante wetgeving en jurisprudentie;

•

Metafoor beschikt over een grote database met voorbeelddocumenten;

•

De adviseur heeft als enige taak om dit project uitvoering te geven in uw organisatie. Dit zorgt
ervoor dat het project de volledige aandacht behoudt en de voortgang gewaarborgd blijft;

•

De adviseur neemt een onafhankelijke rol aan en zal altijd proberen in minnelijk overleg tot
overeenstemming te komen;

•

Metafoor wordt gezien als expert op het gebied van snippergroen. Wij zijn daarom bij de Rijdende
Rechter en het programma Meldpunt als deskundige opgeroepen en hier zijn we trots op!

•

Metafoor organiseert jaarlijks diverse kosteloze events, omdat wij graag onze kennis delen met
opdrachtgevers en specialisten in ons vakgebied en willen weten wat er speelt bij onze klant;

•

Metafoor staat ook na de afronding van een opdracht voor u klaar. Ons doel is namelijk een
langdurig partnership met onze klanten;

•

Elke adviseur heeft een cursus Timemanagement gevolgd zodat wij ‘slimmer’ werken en onze
uren bij de klant zo efficiënt mogelijk benutten.
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NOORD
ZEE

S. Nijsingh, gemeente Heerenveen

De organisatie
Metafoor Vastgoed en Software is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau. Sinds de oprichting in
1995 hebben wij al veel gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en andere semi-overheidsorganisaties
geadviseerd bij al haar vragen omtrent vastgoed- en grondzaken. Onze enthousiaste groep vastgoedadviseurs,
projectmanagers en juristen is werkzaam in heel Nederland, met als uitvalsbasis ons kantoor in Lelystad. Wij organiseren
diverse events in Nederland om samen met de klant te brainstormen over actuele thema’s in ons vakgebied.

Missie
Metafoor Vastgoed en Software is een betrouwbare en ambitieuze partner die met slimme producten, detachering en
adviezen organisaties in heel Nederland ontzorgt bij al haar vastgoedvraagstukken. Wij bieden een totaaloplossing van
bestuurlijk niveau tot aan de uitvoering. Ons doel is een langdurig partnership met onze klanten.

Visie
•
•
•
•
•
•

Professioneel en kennisdelers
Het aanbieden van software, welke voldoet aan de laatste eisen, op het gebied van Vastgoedbeheer
Ons doel is een langdurig partnership met onze klanten tegen de juiste prijs- kwaliteitsverhouding
De adviseur is het visitekaartje van Metafoor Vastgoed en Software en is daar trots op
De klant is tevreden en is graag onze ambassadeur
Metafoor Vastgoed en Software is ambitieus en sprankelend en dit dragen wij over op onze klanten en
medewerkers

Metafoor Vastgoed en Software is onderdeel van de KMM groep, een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep uit
Flevoland met inmiddels 30 landelijke en deels internationaal actieve bedrijven met gezamenlijk ruim 600 medewerkers.

ORGANISATIE

“Het opstarten en uitvoeren van het
snippergroenproject door Metafoor heeft bij
gemeente Heerenveen gezorgd voor grondig beleid
en een structurele inkomstenbron.
Op basis van de ontwikkelde visie is er voor elke
situatie een te volgen stappenplan.
Dit heeft als positieve bijkomstigheid dat altijd
gestructureerd en efficiënt kan worden gewerkt.”

Andere producten van Metafoor Vastgoed en Software

Het VastgoedBeheerSysteem (VBS 3.0)

Vastgoed op Orde

Metafoor Vastgoed is specialist in vastgoedbeheer bij de overheid. Door een methode van inventarisatie, registratie, analyse en
optimalisatie wordt het vastgoedbezit en -beheer bij de overheid nauwkeurig en volledig in kaart gebracht.
Het resultaat is een vastgoedorganisatie die haar werk efficiënt en effectief uitvoert op grond van een vastgelegd beleid, met
praktische instrumenten zoals een goede administratieve organisatie. Complete en toegankelijke vastgoeddossiers en een correcte
administratie maken hier deel van uit.

Het VBS is gebruiksvriendelijke software voor het administratief, juridisch en financieel beheer van uw vastgoedportefeuille. Het biedt
inzicht en overzicht en helpt u bij het op orde maken en houden van uw uitgifte overeenkomsten. Het programma zorgt voor het
factureren en het periodiek indexeren van de prijzen. Per e-mail wordt u gewaarschuwd wanneer er belangrijke actiedata naderen en
met een druk op de knop genereert u managementrapportages.
Optioneel kan VBS voor u worden gehost in een veilige KPN-omgeving. Ook kan worden gekozen voor installatie op uw server en
volledige integratie met andere software zoals de financiële administratie, de GIS-viewer en het document management systeem
(DMS). Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dynamische koppeling met de basisregistraties GBA/BAG. De licentie voor het
gebruik van VBS 3.0 kan eenmalig worden aangeschaft of door middel van een maandelijks bedrag (verplicht bij hosting).

Een volledige inventarisatie kost geld, maar gebleken is dat de opbrengsten
doorgaans de kosten ruimschoots overtreffen.

Vastgoed QuickScan
Inzicht in de stand van zaken van uw gemeentelijke vastgoedorganisatie. Andere ogen die een blik werpen op uw organisatie
zien de mogelijke opbrengsten en kostenbesparingen sneller. Een QuickScan van het gemeentelijk vastgoed, door interviews en
dossieronderzoek, biedt inzicht in:

Kostprijsdekkende huur
Steeds meer partijen zoals gemeenten en corporaties hanteren voor commerciële partijen een marktconforme huur en voor
maatschappelijke groeperingen een kostprijs dekkende huur.
Over wat onder het begrip kostprijsdekkend moet worden verstaan, daar lopen de meningen over uiteen. In ieder geval moeten alle
kosten die gedurende de exploitatieperiode worden gemaakt, in rekening worden gebracht. Denk aan kapitaallasten en de kosten
voor beheer en onderhoud.
Of bepaalde kosten worden doorberekend, is afhankelijk van de keuzes die in het eigen beleid zijn verwoord. Deels zijn de variabelen
vastgelegd in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), andere zijn onderwerp van discussie. Zo kunnen bijvoorbeeld de
volgende afwegingen worden gemaakt:
•
•
•
•
•

Moet er verschil gemaakt worden tussen de berekeningsmethodiek voor courant en incourant vastgoed?;
Moeten de kosten worden gebaseerd op een historisch gemiddelde of op een inschatting van toekomstige uitgaven?;
Moeten toekomstige investeringen voor upgrading ook in de berekening worden meegenomen?;
Kan de restant looptijd worden gekoppeld aan de duur van een huurcontract en worden gerekend met een ingeschatte
restwaarde?;
Kunnen risico’s op het vastgoed of het beheer worden doorberekend? En zo ja, hoe?

•
•
•
•
•
•

De aanwezigheid en toegankelijkheid van relevante documenten en de volledigheid van de administratieve bestanden.
De volledigheid van de eigendommen administratie;
De volledigheid van de te innen vergoedingen;
De kwaliteit van de contracten;
De waarde van het bezit;
De administratieve processen.

Na het onderzoek ontvangt u een rapport waarin de conclusies en aanbevelingen
duidelijk op een rijtje staan. U kunt meteen aan de slag met het optimaleren van uw
vastgoedportefeuille.

Quick Scan Wet Markt en Overheid gemeentelijk
vastgoed
Vanaf 1 juli 2014 moet iedere gemeente voldoen aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid. Dit betekent dat voor het
gemeentelijk vastgoed een minimaal kostendekkende huur doorberekend moet worden.
Het belang om aan de regels van deze wet te voldoen is groot. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan een onderzoek instellen
en indien blijkt dat een gemeente niet voldoet aan de regels wordt een boete geriskeerd.
Metafoor kan binnen een dag voor u onderzoeken of uw gemeente voldoet aan deze gedragsregels! Door het stellen van vragen,
doornemen van beleidsstukken en screenen van een aantal vastgoeddossiers wordt een rapport opgesteld met conclusies en
aanbevelingen. Met de aanbevelingen kunt u direct aan de slag en weet u wat er moet gebeuren om uw gemeente Wet-Markt-enOverheid-proof te maken.
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Het gemeentelijk vastgoed ligt steeds vaker onder een vergrootglas. Kent u de werkelijke omvang van uw bezit? Kunnen de
opbrengsten omhoog of de kosten omlaag?

