
BIJLAGE 2 Toelichting financieel model  
- Zie bijlage 1, de Romeinse cijfers sluiten aan op de berekeningen - 

 
I. Huidige gemeentelijke begroting: reserves dagelijks en groot onderhoud 

In de gemeentelijke begroting zijn reeds reserves opgenomen voor het groot en dagelijks onderhoud 
van de objecten. Daarbij is, vanuit het verleden, onderscheid gemaakt naar de voormalige gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen. In totaal is voor 2014 in de reserves/voorzieningen een bedrag van 
opgenomen van € 1.011.066. Het gaat hier nadrukkelijk niet om de budgetten (en kosten) voor 
exploitatie, zoals belastingen, verzekeringen, het (gemeentelijk) gebruikersonderhoud etc, maar sec 
om het groot en dagelijks onderhoud. 
 

II. Meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) 
Bij het opstellen van de MJOP’s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

1. De MJOP’s zijn voor een periode van 15 jaar opgesteld, omdat daarmee bij bestaand 
vastgoed ook de verwachtte vervangingsinvesteringen zichtbaar worden gemaakt. In het 
financiële overzicht is een periode van 10 jaar gehanteerd. Normaliter wordt de gemeentelijke 
begroting voor 5 jaar opgesteld, maar om inzicht te krijgen in lopende verplichtingen voor een 
langere tijdsperiode, is voor tweemaal de reguliere periode gekozen. Na 5 jaar worden de 
financiële gegevens geactualiseerd. 

2. Uitgangspunt per pand is de bestaande situatie begin 2013, die groeit naar een in de 
Werksessie van juni ’13 vastgesteld kwaliteitsniveau volgens de NEN 2676, categorie 3. 
Daarbij is ervoor gekozen eventueel achterstallig onderhoud in 2014 te combineren met het 
regulier gewenste onderhoud. In 2014 (en soms 2015/2016) is de financiële 
onderhoudsbehoefte daarom groter dan in volgende jaren. 

3. De vervangingsinvesteringen die voldoen aan de criteria worden afgeschreven in de 
vastgestelde termijnen; 

4. De genoemde bedragen zijn prijspeil 1 januari 2013; 
5. De genoemde bedragen zijn voorzien van BTW waar van toepassing: de BTW is 

functiegerelateerd en dit bepaalt of en zo ja hoeveel BTW er moet worden berekend. 
6. Over de totale portefeuille is gerekend met een opslagpercentage van 12%, bestaande uit: 

indexering, risicovoorziening, onvoorzien, projectcoördinatie derden. 
7. In de onderhoudsbedragen is geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen in 

verband met duurzaamheid en energiebesparing. 

 III. Verschil begroting versus MJOP’s 
Het verschil tussen de huidige begroting en de MJOP’s is per jaar berekend en resulteert in een 
jaarlijks tekort. 
 

IV. Eindstand voorziening 2013 
In deze tabel is de eindstand van de voorzieningen per 2013 opgenomen, in totaal een bedrag van   € 
1.809.163, de definitieve eindstand van de voorzieningen wordt na het opstellen van de jaarrekening 
2013 vastgesteld. Het verschil zal naar verwachting gering zijn en daarmee het effect op het saldo van 
de voorziening gestand doen.  
 

V. Financiële dekking MJOP’s 
Deze tabel toont de cumulatieve doorrekening van het voorzieningenverloop. Op basis van de 
(voorlopige) beginstand van de voorziening (zie IV. € 1.809.163) wordt het jaarlijks effect berekend. Dit 
inclusief de aftrek van het tekort op het dagelijks onderhoud, de uitgaven aan gepland groot 
onderhoud met daarbij opgeteld de jaarlijkse dotatie conform de begroting. Na 10 jaar is een positief 
saldo op de voorziening bereikt van € 79.130.  
N.B. Grotere vervangingsinvesteringen met een looptijd langer dan 10 jaar, worden conform de 
afschrijvingstermijn in de nota waardering en afschrijving ten laste van de beschikbare middelen 
gebracht. 
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