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Beheerplan gemeentelijk
vastgoedbeheer 2020-2029 inclusief
de daarbij behorende bijlage
Peilnota beheerplan gemeentelijk
vastgoedbeheer 2020-2029

Besluit college
Conform advies met redactionele aanpassing in collegevoorstel.

Advies te nemen besluit
1.
De peilnota beheerplan gemeentelijk vastgoedbeheer 2020-2029 vaststellen en voorleggen
aan de commissie Fysiek Domein.
2.
De voorkeur uitspreken voor scenario 2.
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TOELICHTING
Inleiding
Conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moet ieder vier jaar de dotatie in de
onderhoudsvoorziening door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Voor de gevormde onderhoudsvoorzieningen met betrekking tot groot onderhoud vastgoedbeheer
geeft de accountant aan dat in 2020 een nieuw meerjarenonderhoudsplan vastgesteld moet worden.
De huidige meerjarenonderhoudsplanningen zijn van 2014 en zijn vijfjaar geldig. Om de voorziening
in 2020 te mogen blijven vormen moet er een beheerplan door de gemeenteraad worden vastgesteld
in 2020.
Voor het adequaat beheren van het gemeentelijk vastgoedbeheer is het beheerplan gemeentelijk
vastgoedbeheer 2020-2029 opgesteld. In het beheerplan zijn de kaders voor het vastgoedbeheer en
de financiële gevolgen vastgelegd.
De financiële gevolgen voor het onderhouden van de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn in drie
scenario uitgewerkt:
• Scenario 1: de gemeente houdt al haar vastgoed in bezit;
• Scenario 2: de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform Vastgoednota 2020 af;
• Scenario 3: de gemeente stoot het commercieel vastgoed met een commerciële huurder af.

Scenario 2 ligt in lijn met de Vastgoednota 2020.
Dit besluit draagt bij aan een financieel gezonde gemeente (Collegewerkprogramma, Programma 1
Bestuur).

Argumenten
1.1 scenario 2 genoemd in het beheerplan ligt in lijn met de Vastgoednota 2020.
Scenario 2 genoemd in het beheerplan ligt in lijn met de Vastgoednota 2020. Het uitgangspunt van
dit scenario is dat de gemeente de vastgoedobjecten conform Vastgoednota 2020 binnen één tot vijf
jaar afstoot. Uitgaande dat de af te stoten vastgoedobjecten de komende vijfjaar beperkt onderhoud
nodig hebben. De onderhoudsbedragen voor de komende vijfjaar zijn bij deze objecten met 50%
verlaagd. Dit is een aanname, maar de financiële middelen blijven hierdoor geborgd en zijn
voldoende om beperkt onderhoud uit te kunnen voeren. Voor het afstoten van het vastgoed wordt
een plan van aanpak opgesteld.
2.1 de huidige beheerplannen zijn verouderd en diverse vastgoedobjecten hebben geen beheerplan.
Om inzichtelijk te krijgen wat o.a. de huidige onderhoudsstatus (conditie) is van ons vastgoed, welke
onderhoudsactiviteiten de komende 10 jaar op ons afkomen, met de daarbij behorende financiële
verplichtingen en het uitvoeren van adequaat vastgoedbeheer, was het noodzakelijk om een
vernieuwd beheerplan op te stellen. Door het opstellen van een vernieuwd beheerplan wordt het
technisch vastgoedbeheer daarmee op orde gebracht.
2.2 de accountant geeft aan dat in 2020 een beheerplan vastgesteld moet zijn.
Voor de gevormde voorzieningen voor groot onderhoud vastgoedbeheer geeft de accountant aan dat
in 2020 een nieuw meerjarenonderhoudsplan vastgesteld moet worden. De huidige
meerjarenonderhoudsplanning is van 2014 en is vijfjaar geldig. Om de voorziening in 2020 te mogen
blijven vormen moet er een nieuw meerjarenonderhoudsplan door de gemeenteraad worden
vastgesteld in 2020.
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Kanttekeningen
1.1 bij andere voorkeursscenario vallen de financiële consequentie hoger uit.
Indien de informatieve raadscommissie wenst dat het college een ander scenario uitwerkt, dan heeft
dit direct consequenties op de financiële onderhoudsvoorziening en de begroting. De structurele
dotatie aan de Voorziening Vastgoed valt hiermee hoger uit.
Uitvoering
Planning indicatief:
Informatieve commissievergadering met opvolgend de raadscommissie Fysiek domein: 22 september
2020
Raadscommissie Fysiek domein: 13 oktober 2020
Raadsvergadering: 3 november 2020

Doorlooptijd: 2020-2029. Iedere vijf jaar worden het beheerplan en de financiële voorziening
geactualiseerd.
Communicatieparagraaf
Het college spreekt haar voorkeur uit voor scenario 2, genoemd in het beheerplan gemeentelijk
vastgoedbeheer 2020-2029 en stelt door middel van een peilnota de raadscommissie Fysiek domein
voor om een voorkeursscenario aan te geven.

Raadsinformatiebrief
Er wordt niet in een raadsinformatiebrief voorzien.
Financiële paragraaf
De huidige structurele dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen, voor het verrichten van
groot onderhoud, is gebaseerd op de huidige beheerplannen die in 2014 zijn vastgesteld door de
gemeenteraad.
De huidige structurele dotatie aan de voorziening is op dit moment € 692.020.
De financiële consequenties voor het onderhouden van de gemeentelijke vastgoedobjecten zijn
hieronder per scenario uitgewerkt.
Scenario 1: de gemeente houdt al haar vastgoed in bezit
Het uitgangspunt binnen dit scenario is, dat de gemeente al haar vastgoed in bezit houdt. Voor het
wegwerken van het achterstallig onderhoud en om de gebouwen in de vastgestelde conditie in stand
te houden, is voor de periode 2020 t/m 2029 een dotatie nodig van € 1.067.020 per jaar.
Om te zorgen dat in de onderhoudsvoorziening geen negatief saldo ontstaat, zal de huidige dotatie
aan de onderhoudsvoorziening structureel met € 375.000 moeten worden verhoogd.

De onttrekking voor scenario 1 is:

•
•
.
•
•

2020
2021
2022
2023
2024

:€ 2.382.450
: € 603.760
:€ 1.029.450
:€ 1.106.350
:€ 2.423.900
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De bovengenoemde bedragen worden geïntegreerd in de Programmabegroting 2021-2024. Na het
vaststellen van dit beheerplan wordt de begroting 2020 hierop aangepast.
In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening voor de planperiode 2021-2029
weergegeven.
.............. i

Mutaties

Stand per 1 januari
Stortingen in de voorziening
Onttrekkingen uit de voorziening
31 december

€
€
€
€

4 095.736
1 067.020
2.382.422
2.780.335

Mutaties

Mutaties

Mutaties

€ 2.780.335 € 3.243 594 €
€ 1.067.020 € 1 067 020 €
e 603.761 (. 1.029.460 €
€ 3.243.594 e 3.281.154 €

3.281.154
1.067.020
1.106.343
3.241.832

Mutaties

€
€
€
€

3 241 832
1.067 020
2423 896
1.884.955

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

2.191.612 € 560.073
€ 1.884.955 e 2.320.406 € 1 483.583
€ 1 067 020 e 1.067 020 € 1 067 020 € 1.067.020 € 1.067.020
€ 631.569 € 1.903.843 e 358.991 6 2.698.558 € 1.574.514
€ 2.320.406 e 1.483.583 € 2.191.612 e 560.073 €
32.313

Scenario 2: de gemeente stoot de vastgoedobjecten conform Vastgoednota 2020 af
Het uitgangspunt binnen dit scenario is dat de gemeente de vastgoedobjecten conform Vastgoednota
2020 binnen één tot vijf jaar afstoot. Uitgaande dat de af te stoten vastgoedobjecten de komende vijf
jaar beperkt onderhoud nodig hebben. De onderhoudsbedragen voor de komende vijfjaar zijn bij
deze objecten met 50% verlaagd. Dit is een aanname, maar de financiële middelen blijven hierdoor
geborgd en zijn voldoende om beperkt onderhoud uit te kunnen voeren. Voor het afstoten van het
vastgoed wordt nader een plan van aanpak opgesteld. Voor het wegwerken van het achterstallig
onderhoud van de gebouwen die de gemeente in haar bezit houdt en om de gebouwen in de
vastgestelde conditie in stand te houden, is voor de periode 2020 t/m 2029 een dotatie nodig van
€ 887.020 per jaar.
Om te zorgen dat in de onderhoudsvoorziening geen negatief saldo ontstaat, zal de huidige dotatie
aan de onderhoudsvoorziening met € 195.000 structureel moeten worden verhoogd.

De onttrekking voor scenario 2 is:
2020 :€ 2.210.550
2021 :€ 570.250
2022 : € 956.250
2023 :€ 1.037.850
2024 : € 2.276.450

De bovengenoemde bedragen worden geïntegreerd in de Programmabegroting 2021-2024. Na het
vaststellen van dit beheerplan wordt de begroting 2020 hierop aangepast.
In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening voor de planperiode 2021-2029
weergegeven.

Mutaties
Stand per 1 januari
Stortingen in de voorziening
Onttrekkingen urt de voorziening
31 december

Mutaties

€ 4.095.736 e 2.772.210
€ 887.020 € 887.020
€ 2.210.546 € 570.143
6 2.772.210 e 3.089.082

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

€ 3.089.082 € 3.019.866 € 2.869.059 € 1.479,667
€ 887.020 € 887.020 € 887.020 € 887.020
€ 956.246 € 1.037.816 € 2.276.422 € 433.999
€ 3.019.856 e 2.869.059 6 1.479.657 e 1.932.679

Mutaties

Mutaties

€ 1.932.679 € 1.334.747
€ 887.020 € 837.020
€ 1.484.952 € 281.336
6 1.334.747 6 1.940.431

Mutaties

Mutaties

e 1.940.431
€ 887.020
€ 2.524.847
€ 302.604

€ 302.604
€ 887.020
€ 1.156.815
€
32.809

Scenario 3: de gemeente stoot het commercieel vastgoed met een commerciële huurder af
Het uitgangspunt binnen dit scenario is dat de gemeente de commerciële vastgoedobjecten afstoot
met een commerciële huurder. Uitgaande dat deze objecten in goede staat c.q. conditie worden
afgestoten of overgedragen, is in het financieel overzicht rekening gehouden dat de komende vijfjaar
groot onderhoudswerkzaamheden conform de meerjarenonderhoudsplanning worden uitgevoerd. De
objecten met een commerciële huurder zijn aangeven in bijlage 1 Vastgoedoverzicht gemeente
Stichtse Vecht. De overige vastgoedobjecten blijven in eigendom van de gemeente.
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Voor het afstoten van het vastgoed wordt nader een plan van aanpak opgesteld. Voor het wegwerken
van het achterstallig onderhoud van de gebouwen die de gemeente in haar bezit houdt en om de
gebouwen in de vastgestelde conditie in stand te houden, is voor de periode 2020 t/m 2029 een
dotatie nodig van € 942.020 per jaar.
Om te zorgen dat in de onderhoudsvoorziening geen negatief saldo ontstaat, zal de huidige dotatie
aan de onderhoudsvoorziening met € 250.000 structureel moeten worden verhoogd.

De onttrekking voor scenario 3 is:
2020 ;€ 2.382.450
2021 :€ 603.760
2022 :€ 1.029.450
2023 :€ 1.106.350
2024 :€ 2.423.900
De bovengenoemde bedragen worden geïntegreerd in de Programmabegroting 2021-2024. Na het
vaststellen van dit beheerplan wordt de begroting 2020 hierop aangepast.
In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening voor de planperiode 2021-2029
weergegeven.
SB

Stand per 1 januari
Stortingen in de voorziening
Onttrekkingen uil de voorziening
31 december

9020

2021

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

g 4.096.736
g 942.020
g 2.332.422
g 2.655.335

g
g
g
g

g 2.993,594
ë 942.020
€ 1,029.450
€ 2.906.154

g 2.906.154
g 942.020
g 1.105.343
ë 2.741.832

g 2.741.832
g 942.020
g 2.423.896
g 1.259.955

g 1.259.955 g 1.635.055
g 942.020 ë 942.020
g 566.920 g 1.420.101
ë 1.635.055 g 1.156.974

2.555.335
942.020
603.761
2.993.594

Mutaties

Mutaties

Mutaties

€ 1.166.974 g 1.814,443
€ 942.020 g 942.020
€ 204.546 ë 2.431.525
€ 1.814.448 g 324.943

Mutaties

g 324,943
g 942.020
g 1.231.503
g 35.460

Specifieke Uitkering Sport (SPUK)
Met ingang van 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling uitgebreid. Het zonder winstoogmerk geven
van gelegenheid tot sport, wordt vrijgesteld van de heffing van btw. Over de omzet behoeft geen btw
te worden voldaan. De exploitant heeft geen recht op btw-teruggave.
De gemeente kan de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot sport ook niet
compenseren bij het BTW-compensatiefonds vanwege uitsluitingsgronden. De uitbreiding van de
btw-sportvrijstelling heeft tot gevolg dat de btw op de kosten van het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening voor gemeenten een kostenpost wordt. Gemeenten worden gecompenseerd via de
compensatieregeling Sport c.q. de SPUK. SPUK staat voor Specifieke Uitkering Sport. De regeling
staat officieel bekend als ‘Regeling specifieke uitkering stimulering’.
De sportaccommodaties van de gemeente Stichtse Vecht vallen onder de zogenoemde SPUKregeling.
Het percentage voor belastingcompensatie is een onzekere factor. Het percentage kan per jaar
fluctueren door het landelijk vastgesteld plafond. Hierdoor kan het btw-bedrag over de investeringen
ieder jaar als kostenverhogende factor anders zijn. Per jaar wordt dit bekeken en verwerkt in de
begroting van de gemeente Stichtse Vecht.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische consequenties.

Risicoparagraaf
Voor de gevormde voorzieningen met betrekking tot groot onderhoud vastgoedbeheer geeft de
accountant aan dat in 2020 een nieuw meerjarenonderhoudsplan vastgesteld moet worden. De
huidige meerjarenonderhoudsplanning is van 2014 en is vijf jaar geldig. De accountant merkt op dat
de omvang van de voorziening ultimo 2020 met meer onzekerheden is omgeven dan normaal
lO
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gesproken het geval zou zijn. De reden daarvoor is dat om een meerjarenonderhoudsplan te kunnen
opstellen eerst de vastgoednota door de raad moet zijn vastgesteld voor de uitgangspunten. Om de
voorziening in 2020 te mogen blijven vormen moet er een nieuw meerjarenonderhoudsplan door de
gemeenteraad worden vastgesteld in 2020.

Duurzaamheidsaspecten
De groot onderhoudswerkzaamheden worden integraal uitgezet in combinatie met de vastgestelde
energiebesparende maatregelen of duurzaamheidsprojecten.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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