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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Instemmen met het vrij laten vallen van reserves en voorzieningen vastgoed waar een MJOP 

voor is opgesteld ten behoeve van meerjaren onderhoudsplanningen. 
2. Instemmen met de budgettair neutrale begrotingswijziging conform de meerjaren 

onderhoudsplanningen inclusief de bijbehorende onderhoudsvoorziening. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Na de gemeentelijke herindeling in 2011 ontstond de behoefte om beter inzicht te krijgen in de 
vastgoedportefeuille, zowel in de omvang als in de (onderhouds)status van de gebouwen. Daarnaast 
wenst de gemeente de onderhoudslasten zoveel mogelijk gelijkmatig over de jaren te verdelen en 
een daarbij passend financieel instrument te kiezen. Ten aanzien van groot en dagelijks onderhoud 
bestaan er nu verschillende begrotingen en onderliggende methodieken binnen de gemeente. Deze 
posten worden geharmoniseerd in een uitgebreider financieel instrument: voorzieningen. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- BIJLAGE 1 Meerjaren onderhoudsplanningen versus begroting 
- BIJLAGE 2 Toelichting financieel model  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Begrotingswijziging Meerjaren onderhoudsplannen 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 4 
 
Datum raadsvergadering 
25 februari 2014 
 
Werksessie 
12 februari 2014 

 

Portefeuillehouder 
P.F. de Groene eur ing 
 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Mail opsteller 
rick.umboh@stichtsevecht.nl 
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Pagina 1 van 4 rv
s 

W
ijz

ig
in

g 
Be

gr
ot

in
g 

M
ee

rja
re

no
nd

er
ho

ud
/L

1 

 

mailto:rick.umboh@stichtsevecht.nl


 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
 

 

Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Na de gemeentelijke herindeling in 2011 ontstond de behoefte om beter inzicht te krijgen in de 
vastgoedportefeuille: zowel in de omvang als in de (onderhouds)status van de gebouwen. Tevens 
was de noodzaak aanwezig de vastgoedadministratie op orde te krijgen, verder te professionaliseren 
en de verschillende begrotingen en onderliggende methodieken te harmoniseren. Daarnaast wenst 
de gemeente de onderhoudslasten zoveel mogelijk gelijkmatig over de jaren te verdelen en een 
daarbij passend financieel instrument te kiezen. 
 
In 2012 is de totale vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt. Om op planmatige wijze onderhoud aan 
dit vastgoed uit te kunnen voeren, is een Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) nodig.  
Het budget voor gebouwonderhoud werd in het verleden in de kernen Loenen en Breukelen via 
Voorzieningen in de begroting opgenomen. Deze MJOP’s waren nog niet beschikbaar voor de 
portefeuille van de gemeente Stichtse Vecht.  Om het instrument Voorziening uit te breiden voor de 
gehele portefeuille, is een onderbouwing van de uitgaven via MJOP’s van de portefeuille cruciaal. 
Deze MJOP’s  zijn opgesteld voor alle objecten, met uitzondering van de onderwijsgebouwen en de 
objecten die op de vastgestelde shortlist ‘af te stoten vastgoed’ staan (Werksessie juni ’13). 
 
De gemeente heeft circa 155 objecten in bezit, meer vastgoed dan nodig is om de wettelijk verplichte 
instellingen en de instellingen die bijdragen aan de doelstelling ‘vitale en leefbare kernen’ te 
huisvesten. De gemeente wenst tot een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille te 
komen waarmee maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In de Peilnota 
Uitgangspunten voor (maatschappelijk) vastgoed, die in de Werksessie van juni jl. is behandeld, is 
groen licht gegeven voor de uitwerking van het Integraal Voorzieningen en Accommodatiebeleid 
(IVAB). Daarbij wordt via een participatieve en gebiedsgerichte wijze het voorzieningenniveau 
(gebouwen en activiteiten) per kern gekoppeld aan de maatschappelijke behoefte. Een gebouw moet 
op toekomstbestendige wijze bijdragen aan het accommoderen van sociaal maatschappelijke 
activiteiten, het gebruik wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd en het gebouw moet een acceptabel 
exploitatieniveau kennen. De MJOP’s worden gebruikt in de bedrijfseconomische analyse van de 
objecten: welke kosten moet je als gemeente maken om een gebouw op orde te krijgen en de 
komende 10-15 jaar te houden 
 
In voornoemde Werksessie van juni 2013 is aangegeven dat de gemeente ten aanzien van het te 
behouden vastgoed streeft naar: 
• Score 3 volgens de NEN 2676* als kwaliteitsniveau  
• Duurzaamheid (ter plaatste genoemd, maar niet verder uitgewerkt)  
*NEN2676: methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te 
leggen. Score 3  (uit de scores 1-6) staat voor: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of 
onderhoudsbehoefte). Zie bijlage 3 voor verdere uiteenzetting. 
 
Bij het opstellen van de MJOP’s is daarom meegegeven dat de kosten die benodigd zijn om de 
objecten op score 3 te krijgen, inzichtelijk moeten worden gemaakt. Dit incidentele onderhoud 
gecombineerd met de raming van structurele (jaarlijkse) kosten voor groot en dagelijks onderhoud. 
Via het IVAB wordt per kern duidelijk gemaakt welke objecten kunnen worden verkocht en welke 
objecten blijven behouden voor de doelstelling. Bij afronding van het IVAB (2014) is duidelijk welke 
objecten behouden blijven in de gemeente als geheel. 
 
Argumenten 
1. De bestaande voorzieningen en reserveringen dienen op basis van de MJOP’s onderbouwd en 

opnieuw verdeeld te worden, wat leidt tot een (dekkende) herschikking van het beschikbare 
budget. 

 
2. Op basis van de (voorlopige) beginstand van de voorziening en reserveringen, ruim € 1,8 

miljoen, wordt berekend wat het jaarlijks tekort of overschot is. Dit gebeurt als volgt: van de 
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jaarlijkse voorziening wordt het tekort op het dagelijks onderhoud afgetrokken alsook de 
uitgaven aan het gepland groot onderhoud. Hierbij wordt de jaarlijkse dotatie conform de 
begroting opgeteld en dit resulteert in een positief saldo die in het daarop volgende jaar wordt 
ingezet Na 10 jaar is er nog steeds een positief saldo van bijna € 80.000. 

 
Met de vastgestelde MJOP’s bestaat beter inzicht in de (onderhouds)status van de 
vastgoedportefeuille en in de kosten die gepaard gaan met het in juni ’13 in de Werksessie 
vastgestelde criterium voor te behouden vastgoed: kwaliteitsstatus 3 NEN2676. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het door haar verhuurde vastgoed, zowel qua veiligheid als qua uitstraling van 
het gebouw. Goed onderhouden panden bieden een solide basis voor de vermogenspositie van de 
gemeente. Vastgoed is een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te huisvesten en 
op deze wijze bij te dragen aan de ambitie om de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen te behouden. 
Een MJOP en bijbehorende voorzingen zijn belangrijke instrumenten ten behoeve van professioneler 
accommodatiebeheer en het biedt een goede basis om de vastgoedadministratie op orde te krijgen. 
 
Kanttekeningen 
• Vanuit accommodatiebeheer zijn de MJOP’s en de voorzieningen één van de instrumenten die 

zullen worden ingezet. Een jaarlijkse schouw op het uitgevoerde onderhoud, zowel door de 
eigenaar als de gebruiker (voor haar gebruikersdeel) verdient aanbeveling; 

• De gebouwen groeien in de loop van de tijd naar een (verantwoorde) nulsituatie, zijnde 
vastgestelde kwaliteitsnorm NEN-norm, score 3; 

• Er moet rekening worden gehouden met een omslagperiode ten aanzien van de nog vigerende 
onderhoudscontracten en de op termijn af te sluiten onderhoudscontracten. Dit vraagt om 
contractmanagement en strikte contractbewaking; 

• Het voorstel heeft betrekking op de onderhoudslasten en niet op de overige exploitatielasten. 
Deze exploitatielasten worden bekostigd uit de budgetten van de functionele posten (o.a. Sport, 
Dorps- en Verenigingsgebouwen). De budgethouder zal de beschikbare budgetten inzetten 
waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld (conform de financiële kaders). Dit vereist een strikte 
budgetbewaking.  

• 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. 

• De vastgestelde MJOP’s en de daarvan afgeleide budgetten zullen, met in achtneming van de 
groeiperiode naar de nulsituatie, maatgevend zijn voor het onderhoud aan de gemeentelijke 
accommodaties. Na een periode van 5 jaar zullen de MJOP’s weer dienen te worden 
geactualiseerd.  

 
Communicatie 
Het voorstel is bedoeld voor interen doeleinden. De gebruikers van de gebouwen zullen wij tijdig en 
volledig informeren over de gevolgen van het voorstel en de wederzijdse toekomstige verwachtingen. 
 
Financiën en risico’s 
In bijlage 1 is het financiële totaaloverzicht opgenomen van de stand van de voorzieningen en 
reserves per 16 december 2013, met daarnaast de kosten voor uitvoering van het dagelijks en groot 
onderhoud volgens de MJOP’s van de gebouwen. In bijlage 2 is een toelichting gegeven op dit 
financiële overzicht. 
 
Het overzicht in bijlage 1 toont de cumulatieve doorrekening van het voorzieningenverloop. 
Resumerend betekent dit dat bestaande voorzieningen en reserveringen op basis van de MJOP’s 
onderbouwd en opnieuw verdeeld zijn, wat heeft geleid tot een (dekkende) herschikking van het 
beschikbare budget. Bovendien zijn hiermee de verschillende begrotingen en onderliggende 
methodieken geharmoniseerd. 
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In bijlage 1 word het volgend berekend bij punt V.: op basis van de (voorlopige) beginstand van de 
voorziening, ruim € 1,8 miljoen, wordt berekend wat het jaarlijks tekort of overschot is. Dit gebeurt als 
volgt: van de jaarlijkse voorziening wordt het tekort op het dagelijks onderhoud afgetrokken alsook de 
uitgaven aan het gepland groot onderhoud. Hierbij wordt de jaarlijkse dotatie conform de begroting 
opgeteld en dit resulteert in een positief saldo die in het daarop volgende jaar wordt ingezet Na 10 
jaar is er nog steeds een positief saldo van bijna € 80.000. Daarmee is bereikt dat de geselecteerde 
gemeentelijke bezittingen voldoen aan de gestelde kwaliteitsnorm en dat dit niveau en het daarbij 
behorende noodzakelijk onderhoud voor langere termijn is uitgevoerd. 
 

• Financieel: als de uitgangspunten wijzigen, waaronder indexering, BTW-regime etc., zal dit 
invloed hebben op de toereikendheid van de beschikbaar gestelde budgetten.  

 
Voorbeeld: de aanname van 12% als opslagpercentage houdt het risico in dat er bij uitvoering van de 
benodigde werkzaamheden een tekort ontstaat. Met name bij monumenten zien wij bij recente 
werkzaamheden de opslagen oplopen tot 20% of hoger. Dit hogere percentage wordt deels 
gecompenseerd door een lager BTW regime bij monumenten. Er ligt hier een uitdaging bij de 
aanbesteding van de werkzaamheden en de mogelijkheid om diensten en werken in collectief 
verband uit te besteden. 
 

• Politiek: dit voorstel gaat uit van de huidige  wet- en regelgeving (o.a. bouwbesluit, ARBO 
etc.) en lokaal gemeentebeleid. Wijzigingen hierin kunnen gevolgen hebben voor de alle 
object gerelateerde kosten. 

 
 
30 december 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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