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Aanleiding

Bij de beantwoording van de technische vragen van dhr. Bijl (Gemeentebelangen) over de
Begroting 2014-2017 is het volgende antwoord gegeven op een vraag over de paragraaf
kapitaalgoederen en in het bijzonder voorziening groot onderhoud gebouwen.


Hoe kan er nu gesteld worden dat er voor gebouwonderhoud nu € 770.000 jaarlijks wordt
onttrokken als er in de begroting € 499.000 wordt genoemd?
Antwoord:
De laatste Aline op blz. 64 en bovenste alinea op blz. 65 kloppen inderdaad niet want die zijn
op een oude versie van het op 7 november 2014 door uw raad te behandelen voorstel
gebaseerd.
Wij zullen een erratum nasturen waarin deze alinea’s worden vervangen door;
“Er is onderzocht hoe dit kan worden opgelost. Een voorstel hiervoor wordt op 7 november
2013 door uw raad behandeld.”

We hebben besloten om toch meer tekst toe te voegen dan gemeld bij de technische
beantwoording, dit om meer duidelijkheid te scheppen. De gewijzigde tekst luidt:
Door ons college is op 24 september 2013 een stuk vastgesteld welke op 7 november 2013 door
uw raad wordt behandeld. Als uw raad ons collegevoorstel volgt zal de voorziening niet negatief
komen te staan en worden de meerjarige dotaties en onttrekkingen als volgt:
expl 2014

expl 2015

expl 2016

expl 2017

Dotatie

331.000

399.000

377.000

376.000

Onttrekking

425.000

739.000

638.000

496.000

De jaarlijkse dotatie van € 331.000,- wordt verhoogd met uiteindelijk € 249.000,- per jaar tot zo’n
€ 550.000,-. We werken dan toe naar een voorziening die op nul uitkomt: we doteren jaarlijks
evenveel als we onttrekken.
Het saldo-effect van hogere onderhoudskosten en lagere huuropbrengsten is de eerste jaren
€ 140.000,- negatief en loopt op tot € 314.000,- in 2022.

Kernboodschap
 Bij deze memo vindt u als bijlage de gewijzigde pagina’s 64 en 65 waarbij de wijzigingen ten
opzichte van de vorige versie geel gearceerd zijn.
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