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 Facilitair beheer Sjaak van der Weijden Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\3050  

B&W-besluit   17-04-2012 

Informatiebijeenkomst  

Voorronde    

Raad    21-06-2012 

Agendanummer   14a 

 

Onderwerp:  

Actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijk gebouwen 

 

 

Wij stellen voor:  

- Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Voldoen aan het gestelde in artikel 24 van de financiële beheersverordening 

(verordening ex artikel 212 Gemeentewet) 

 

Inleiding: 

In het 2e halfjaar 2011 is gestart met het in kaart brengen van de onderhoudssituatie 

gemeentelijke gebouwen om gevolg te geven aan het gestelde in artikel 24 van de 

financiële beheersverordening. Het vorige meerjaren onderhoudsplan was opgesteld 

in 2008; om de vier jaar moet het plan geactualiseerd worden. 

  

Argumenten: 

1. Uitvoering geven aan wet- en regelgeving (artikel 24 van de financiële 

beheersverordening) 

2. De meerjaren onderhoudsplanning geeft inzicht in de budgettaire gevolgen 

waardoor financiële consequenties gelijkmatig over de totale looptijd van de 

planning worden verdeeld. 

3. Het uitvoeren van regulier preventief onderhoud draagt ertoe bij dat de 

onderhoudskosten beheersbaar blijven. 

4. De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplanning voldoet aan de NEN 2767. 

5. Invulling geven aan afspraken voortvloeiende uit het milieubeleidsplan en de 

duurzaamheidsagenda 2011-2014. In het programma van de duurzaamheids-

agenda staan maatregelen om CO2-uitstoot te reduceren bij bestaande 

woningbouw en nieuwbouw, bedrijven, verkeer en vervoer en gemeentelijke 

organisaties. 

 

Financiële dekking: 

De financiële gevolgen van actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan over de 

periode 2012 – 2031 worden meegenomen in de exploitatie 2013. De jaarlijkse 
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storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen  bedraagt op basis van de 

onderliggende berekeningen, vanaf het begrotingsjaar 2013 

 € 315.174,- (2012 € 285.863,-).  

De hogere kosten worden veroorzaakt door: 

1. Inflatie, dotaties in de voorziening staan vast voor de gehele planperiode. 

De jaarlijkse dotatie wordt niet tussentijds bijgesteld aan de hand van een 

prijsindexcijfer, basis voor de huidige MOP uit 2008 was prijstelling 2007, 

prijsindex 124,1 voor de geactualiseerde MOP is dat het jaar 2011met de 

prijsindex 133,4 .  

2. Veranderende regelgeving 

3. Andere werkwijze en toepassing materialen 

4. Duurzaamheiddoelstelling 

 

Communicatie/Participatie: 

Publicatie van besluitvorming vindt op de gebruikelijk wijze plaats. 

 

Urgentie: 

Om te voldoen aan de financiële beheersverordening moet het geactualiseerde 

meerjarenonderhoudsplan in 2012 worden vastgesteld.  

Als u in de begroting 2013 rekening wilt houden met geactualiseerde bedragen, dan 

moet de verordening worden vastgesteld voor de vaststelling van de begroting 2013 

op 1 november 2012.  

 

Kanttekeningen: 

Bij de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan zoeken we telkens naar de meest 

duurzame oplossing binnen de beschikbare middelen.  

 

We hebben voor deze actualisatie gekeken naar een volledig duurzame variant. De 

extra kosten die dit met zich meebrengt, kunnen niet gedekt worden uit de 

voorziening onderhoud gebouwen en zijn niet voorzien. Over de komende 4 jaren zou 

dit kunnen leiden tot een extra investering van circa één tot twee miljoen euro. Dit 

achten wij niet verantwoord.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

Ter inzage gelegd: 

- Vergelijk totalen per object over periode 2012-2031  

- Rapportage herinspectie dd 14-09-2011 

- NEN 2767 inspecties en traditionele en duurzame Meerjaren onderhoudsplannen Hillegom 29-10-2011 

Informatie bij: dhr. S. van der Weijden, s.vanderweijden@hillegom.nl, tel.nr. 14 0252  

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

