
 

 

 
 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom  

 

zaaknummer:   Z-17-006261 

datum collegevergadering:  27 juni 2017 

datum raadsvergadering:  14 september 2017 

agendapunt:   

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Susan de Vos 

e-mailadres:    S.deVos@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

1. de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 2017-
2036 vast te stellen; 

2. de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen te wijzigen van 
€ 265.174 naar € 276.280 vanaf begrotingsjaar 2018.  

 

 

 

 

Inleiding 

Begin 2017 is de onderhoudssituatie van de gemeentelijke gebouwen in kaart gebracht 
om gevolg te geven aan het gestelde in artikel 19 lid 4 van de financiële beheers 
verordening. De vorige meerjaren onderhoudsplannen waren opgesteld in 2012. Om de 
vijf jaar dienen de plannen geactualiseerd te worden en geven 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 onderhoudsplanningen geven 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 onderhoudsplanningen voldoen aan de NEN 2767. 
 

Kanttekeningen 

Geen 

 



 

 

Financiële consequenties 

De financiële gevolgen van actualisatie van het meerjaren onderhoudsplannen over de 

periode 2017 – 2036 worden meegenomen vanaf de exploitatie 2018. De jaarlijkse 
storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen bedraagt op basis van de 
onderliggende berekeningen, vanaf het begrotingsjaar 2018 € 276.280,-. In 2017 was dit 
€ 265.174,-.  
 
De wijziging wordt 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. 

2. Veranderende regelgeving door o.a. duurzaamheidsmaatregelen. 
3. Andere werkwijze en toepassing materialen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na vaststelling van de storting in de voorziening zullen de onderhoudsactiviteiten worden 
uitgevoerd conform de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen. 

 

Duurzaamheid 

Kader voor de uitvoering van de meerjaren onderhoudsplannen is 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.  
 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Teylingen werkt met dezelfde systematiek. In de gemeente Lisse werd tot 
en met 2016 gewerkt met een bestemmingsreserve. In 2017 wordt deze ook omgezet 
naar een voorziening. 

 

Urgentie 

Nee 

 

Evaluatie 

De jaarplannen worden voorafgaand aan uitvoering beoordeeld op noodzaak en eventueel 
verschoven in de planning bij gewijzigde omstandigheden. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
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. De geactualiseerde  meerjaren onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen 
2017-2036 vast te stellen. 

2. de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen te wijzigen van 

€ 265.174 naar € 276.280 vanaf begrotingsjaar 2018.  

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

A.J. Jaspers  A. van Erk 
plaatsvervangend griffier voorzitter 
 


