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Wij stellen voor: 

 

1. Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse 2017-2036 

vast te stellen. 

 

 

 

Inleiding 

Aan de Vosselaan in Hillegom bevinden zich het buitenzwembad en sporthal de Vosse. De 
exploitatie van dit sportcomplex wordt uitgevoerd door Sportfondsen Hillegom. In 2016 is 

er een nieuwe dienstenovereenkomst afgesloten met Sportfondsen voor de periode 2017-
2020. In de loop van 2017 is de onderhoudssituatie van het sportcomplex in kaart 
gebracht om gevolg te geven aan het gestelde in artikel 19 lid 4 van de financiële beheers 

verordening en als uitwerking van de nieuwe dienstenovereenkomst. Het vorige 
meerjaren onderhoudsplan was opgesteld in 2013. Conform de verordening dient 
tenminste om de vijf jaar het plan geactualiseerd te worden en geeft deze de te 
verwachte onderhoudsuitgaven van de komende 20 jaar weer. 

 

Bestaand kader en context 

Voldoen aan het gestelde in artikel 19 lid 4 van de financiële beheersverordening. 

 

Beoogd effect 

Het in stand houden van onze gemeentelijke gebouwen op het vastgestelde 
kwaliteitsniveau. 

 

Argumenten 

1. Uitvoering geven aan wet- en regelgeving (artikel 19 lid 4 van de financiële beheers- 
verordening). 

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 voldoen aan de NEN 2767. 

 



 

 

Kanttekeningen 

In navolging van de plaatsing van zonnepanelen op de Zanderij zullen er eveneens 

panelen worden geplaatst op het dak van de Vosse. Hiervoor hebben wij een Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE) subsidie ontvangen van het Rijk.   
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële gevolgen naar aanleiding van de actualisatie. Gezien de stand van 
de voorziening volstaat het continueren van de huidige jaarlijkse storting in de 
voorziening van € 132.000 om het toekomstig groot onderhoud uit te voeren.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na vaststelling van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan worden de 
onderhoudsactiviteiten uitgevoerd door Sportfondsen Hillegom. 
Voorafgaand aan het uitvoeringsjaar treden wij met elkaar in overleg over de uit te 
voeren werkzaamheden. Tevens voert de gemeente jaarlijkse een schouw uit ter controle. 

 

Duurzaamheid 

Kader voor de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan is onder andere de motie 

energieneutraal 2030 en klimaatneutraal 2050 zoals deze vorig jaar door de 

gemeenteraad is vastgesteld. Bij de uitvoering wordt dan ook naar de meest duurzame 
oplossing van dat moment gezocht. Mocht dit leiden tot significante meerkosten wordt u 
hierover separaat geïnformeerd. Dit uitgangspunt past ook binnen de voorbeeldfunctie 
van overheden zoals die geformuleerd is in het mede door ons ondertekende 
Energieakkoord Holland Rijnland. In dit akkoord is onder meer als actiepunt opgenomen 

het stapsgewijs verduurzamen van gemeentelijk vastgoed naar energieneutraal, 
beginnend met de meest kansrijke gemeentelijke gebouwen. Het plaatsen van de 
zonnepanelen op het dak van de Vosse is hiervan een uitwerking.  
 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Lisse heeft ook een voorziening getroffen voor het groot onderhoud aan het 

sportcomplex de Waterkanten. De gemeente Teylingen heeft het (groot) onderhoud 

inclusief het vormen van een voorziening ondergebracht bij de stichting STIWA.  

 

Urgentie 

N.v.t. 

 

Evaluatie 

Voorafgaand aan uitvoering wordt het jaarplan in overleg met Sportfondsen beoordeeld 
op noodzaak. Bij gewijzigde omstandigheden leidt dit tot een aangepaste planning. De 
gemeente voert jaarlijks een schouw uit. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 
 
 
 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelet op artikel 19 van de financiële beheersverordening, 

 

 

besluit: 

 

1. Het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse 2017-2036 

vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 oktober 2017, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


