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5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
5.3.1. Inleiding
Deze paragraaf gaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording over onderhoud (maatregelen
waarmee een kapitaalgoed gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau worden gehouden).
Uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of voor onderhoud wordt via de begroting
een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Om het beeld over de stand van zaken rond kapitaalgoederen te
completeren wordt in deze paragraaf ook op de maatregelen in de investeringssfeer ingegaan (vervanging
van een kapitaalgoed, uitbreiding of renovatie).
Met het onderhoud van en de investeringen in de kapitaalgoederen wegen, water, openbaar groen, riolering en
gebouwen is een substantieel bedrag gemoeid. Bepalend voor de omvang van die budgetten is het gekozen
kwaliteitsniveau en de vertaling daarvan naar de maatregelen die nodig zijn om dat kwaliteitsniveau te realiseren. Per soort kapitaalgoed worden het ambitieniveau, de bijbehorende maatregelen en kosten vastgelegd
in een meerjarig programma. De mate waarin een en ander wordt geactualiseerd en wordt ingepast in de
begroting is mede bepalend voor de gezondheid van de begroting.
In het vervolg van deze paragraaf kapitaalgoederen worden de ontwikkelingen in beleid en uitvoering
weergegeven voor het begrotingsjaar 2016 op de gebieden wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. Per
onderdeel worden de beschikbare uitgavenbudgetten voor onderhoud en investeringen in beeld gebracht.

5.3.2. Wegen
Beleid
In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) is het beleid voor het beheer en onderhoud van
wegen en openbare verlichting vastgelegd. In 2010 is in het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau
van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar het basisniveau.
In 2015 is een nieuw vervangingsprogramma (duurzame led verlichting) voor de armaturen gestart.
Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen is gebaseerd op een landelijk gehanteerd normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. Voor de investeringen wegen 2016 wordt rekening gehouden met een
goede balans tussen het investeringsniveau en de kwaliteit/beheerbaarheid van de openbare ruimte. Het
is van belang dat in het kader van veiligheid en leefbaarheid de kwaliteit van de openbare ruimte voor de
korte en lange termijn gewaarborgd blijft.
Daarnaast is er in 2007 een meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (bruggen en viaducten) opgesteld.
Dit programma is de leidraad voor de investeringen in het onderhoud kunstwerken. De uiteindelijke gemeten
kwaliteit van de kunstwerken bepaalt of we het programma volgen of daar gemotiveerd van afwijken.

Uitvoering onderhoud
De melding van klachten over het actuele onderhoudsniveau wegen verloopt via de Meldingen Openbare
Ruimte. De achterstand bedraagt ongeveer 7% (percentage gemeten in 2013), voornamelijk in het onderhoud
van open verharding (voetpaden). Landelijk wordt dat percentage als aanvaardbaar beschouwd.
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In 2016 is er naast het lopende klein onderhoud op de volgende locaties groot onderhoud gepland:
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh

HRa3Njys3<gFL3aICN<@hQNN3cs3<hVCNh,RL$CNjC3hL3jhUaRE3,jhp3CIC<hNahc,@RRIW
QaCRNINhVUaG33aUIjc3NW
?q3NGsajC3ahVS3hHRcsIgl3hHRcsIgFCNCN3INjE3W
#RRL$3a<hxnC0hV+RnU3ancs3<gQjjRɪcINW
/Cq3ac3hqR3jU03NhCNh03h?CIq3acnLc3hK33Nj
pICN03aL33Nj
p33acjajhVNhRRUh$Rnss3aGyL@303NW
/cc3Iacjaj
N$a3N<3NhcICEjI<3NhVTIjNs3<h3YRYgbnaCNL3INg+naİRINh3YRYW
MrhpCII<3$C30hVrCjj3hFanCcINg#nccnL3a<aCNjs3<giaRLU3N$3a<3as3<g+@aYh03hr3jINg/RR0s3<W

Uitvoering investeringen
In 2016 worden op diverse locaties in Hilversum wegen vernieuwd. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een
integrale aanpak door verhardingswerkzaamheden te combineren met rioleringswerken en groeninvesteringen.
De volgende wegen worden vernieuwd:
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh

bN3IICncIN
DYYhFI}NgrY+Yh#a03IN
rCaCucjaj
Hh`CqCŷa3cjaj
pNh/CEGcjajg#RNNCG3cjaj
ina8cjajgHRRc0a3,@jc3s3<g#R03LNcjaj
`33cjaj
HNh:zA:9
?w,CNj3NIN
TY+Yh?RR8js3<
I$3ajnchT3aGcjaj
MrhpCII<3$C30hVKRyajINgbs33ICN,GINg#33j@Rq3NINgr<N3aINgrCjj3hFanCcINW
/Rjj3acjaj
#na<3L33cj3ahb,@RRGIN
/C3U3N0Ic3INhjncc3Nhmja3,@jc3s3<h3NhQRcj3a3CN0h

Van de volgende gebieden zal de openbare verlichting worden vernieuwd, waarbij LED-verlichting toegepast
zal worden:
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh
Ĩh

pCIIUaG3NhVRL<3qCN<h?RNgMCLaR0UaGgFaNqR<3IUI3CNgɪcA;aq3IN0c3s3<W
iaRLU3N$3a<hMRRa0
iaRLU3N$3a<hr3cj
K30CUaG
`0@nCc$nnaj
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Investerings- en onderhoudsbudgetten
Wegen

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Onderhoudslasten
Investeringen

3.113
5.459

2.966
3.040

3.160
7.635

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s
1.
2.
3.
4.

Visie Hilversum Buiten, (2004)
Meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (2007)
Hilversum Buiten handboek Beheer (2009)
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

5.3.3. Riolering
Areaal
Tot de kapitaalgoederen van de Riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de
gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat om riolen, rioolgemalen,
bufferbassins en bijkomende voorzieningen.

Beleid
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en
de financiële consequenties daarvan en beslaat steeds een periode van vijf jaar. Het GRP is geactualiseerd
in 2015 en heeft betrekking op de periode 2015-2020. Het opstellen van een rioleringsplan berust op een
wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer.

Uitvoering onderhoud
Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van
riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen we ongeveer
15% van het totale areaal aan riolen. De kolken worden 2x per jaar geleegd.
Daarnaast behoort ook het opsporen en zo mogelijk saneren van foutieve aansluitingen op het riool en onjuiste
interne koppelingen tot de taken. Dienstverlening aan publiek is een dagelijkse bezigheid.

Uitvoering investeringen

DaICEGchsRa0jhNh@3jh<3L33Nj3$3cjnnah33NhnCjqR3aCN<cUaR<aLLhqRRa<3I3<0hsaCNh03hq3aqN<CN<cCNvesteringen zijn opgenomen. In het GRP 2015-2020 is het beleid opgenomen om riolen die aan vervanging
toe zijn te “relinen”. Bij relinen wordt niet de hele buis vervangen maar de bestaande buis wordt aan de
binnenkant verstevigd en kan dan weer decennialang mee. De kosten zijn veel lager en daardoor kunnen
meer kilometers riool worden aangepakt, hetgeen nodig is omdat 60 kilometer riolering in slechte staat
is. Het uitvoeringsprogramma betreft deels het relinen van riolering en deels het vervangen van riolering.
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Vervanging vindt plaats daar waar riooltracés gewijzigd moeten worden en/of daar waar ook de openbare
weg (verharding en bomen) in aanmerking komt voor onderhoud.
In 2016 zijn in de volgende wegen renovatieprojecten voor de riolering gepland:
Snelliuslaan
DYYhFI}NhghrY+Yh#a03IN
Wirixstraat
Hh`CqCŷa3cjaj
Van Dijkstraat/Bonnikestraat
Turfstraat / Loosdrechtseweg / Bodemanstraat
Reestraat
Laan 40-45 incl. huisaansluitingen
Hyacintenlaan
P.C. Hooftweg
Albertus Perkstraat
NW Villagebied
Tevens vindt onderhoud aan rioolgemalen plaats

Investeringen, onderhoud en voorziening afboeking activa
Riolering

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Onderhoudslasten
Investeringen
Toevoeging voorzieningafboeking activa riolen

1.215
2.167
2.775

1.241
3.222
2.700

1.317
3.500
2.722

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s
1.
2.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015
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5.3.4. Water
Areaal
Het betreft de waterbodems en oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de
stad. Daarnaast zijn we eigenaar van het Hilversums Kanaal.

Beleid
Baggeren is nodig om vaarwegen op diepte te houden voor de scheepvaart en voor overige waterpartijen
om voldoende doorstroming te waarborgen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Onderhoud waterbodems en beschoeiingen
Na bijstelling van het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal is nautisch baggeren van het kanaal niet meer
nodig. Een rapport van adviesbureau AT MilieuAdvies (april 2013) bevestigt dat de actuele doorvaartdiepte
voldoende is.
Het beheer van de overige stadswateren is op orde. Voor de bescherming van de oevers zijn rond en/of
langs de meeste waterpartijen houten of stalen beschoeiingen aanwezig. Er zijn beperkte mogelijkheden
tot preventief of curatief onderhoud van beschoeiingen. Er zijn beperkte bedragen beschikbaar voor klein
onderhoud. Voor vervanging van de beschoeiingen komen in aanmerking de 3e Havenarm (2016) en het
Hilversums Kanaal (2017). Voor het kanaal loopt de vervanging door tot 2020. Daarna komt de vervanging van
de oeverbescherming langs de waterpartijen van het sportpark Loosdrecht en de Hilversumse Meent in beeld.

Uitvoering onderhoud (waterbodems en beschoeiingen)
Het accent ligt op het opheffen van calamiteiten. De omvang hiervan is niet op voorhand te kwantificeren.
In 2016 is er geen structureel onderhoud aan waterbodems en beschoeiingen gepland.

Uitvoering investeringen (beschoeiingen en sluizen)
Vervanging van beschoeiingen en onderhoud van sluizen geschiedt via het investeringsprogramma. In 2016
wordt de beschoeiing van de 3e Havenarm vervangen. Van Sluis ’t Hemeltje wordt de elektrische aandrijving
van de ophaalbruggen en de sluisdeuren vervangen.

Investerings- en onderhoudsbudgetten
Water (baggeren, oevers, sluis)

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Onderhoudslasten
Investeringen

114
0

94
93

91
890

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s
1.
2.

Rapport bureau Touw, Actualisatie oeverbescherming, d.d. september 2014
Rapport bureau AT MilieuAdvies, Verkennend onderzoek waterbodems, d.d. april 2013
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5.3.5. Groen
Beleid
In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) en in het Groenbeleidsplan (vastgesteld in 2012)
is het beleid voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de bomen vastgesteld. In 2010 is in
het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum
Buiten teruggebracht naar het basisniveau, uitgezonderd het groen rond het Raadhuis. De programma’s
omvatten zowel het onderhoud als de herinrichting (investeringen) van het openbaar groen. Aansluiting is
gezocht bij de zonering-niveaus van het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Op dit moment zijn de budgetten
voor groen voldoende voor het onderhoud en noodzakelijke renovatie.
Het beleid met betrekking tot bomen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan en in het Handboek Beheer Hilversum
Buiten. Het ambitieniveau is een structureel gezond divers bomenbestand. Om dit te bereiken wordt een jaarlijkse
VTA inspectie uitgevoerd, waarvan de resultaten worden meegenomen in het programma “ boomverzorging”.
Op dit moment zijn de budgetten voor bomen voldoende voor het onderhoud en noodzakelijke renovatie.

Uitvoering onderhoud
In 2016 voert SBS, evenals in voorgaande jaren (1-7-2007) de onderhoudswerkzaamheden groen en bomen uit
conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde frequentie vastgesteld.
Andere werkzaamheden worden getoetst op een vooraf overeengekomen beeldkwaliteit.

Uitvoering investeringen
Bij de uitvoering van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Hierbij wordt
zoveel mogelijk een integrale uitvoering gerealiseerd, waarbij afstemming plaats vindt met het groot onderhoud aan infrastructurele werken (vervangen afgeschreven wegen), rioleringswerkzaamheden en projecten.
Het kan voorkomen dat grotere werkzaamheden aan groen apart worden uitgevoerd, omdat de levensduur
van het groen niet hetzelfde is als die van riolen en andere infrastructurele voorzieningen.
In 2016 wordt op de volgende locaties het openbaar groen gerenoveerd en de bomen vervangen:
Bomen:
Ĩh
HNh:zA:9hVCNh,RL$CNjC3hL3jhaCRI3aCN<h3Nhs3<3NWh
Ĩh
#na<3L33cj3ahb,@RRGINhVCNh,RL$CNjC3hL3jhaCRI3aCN<h3Nhs3<3NW
Ĩh
/Rjj3acjajhVCNh,RL$CNjC3hL3jhs3<3NW
Ĩh
FanCccj33<hVCNh,RL$CNjC3hL3jhs3<3NW
Ĩh
pNh;I3Ncjaj
Ĩh
ɪcA;aq3IN0c3s3<hjncc3NhI$3ajnchT3aGcjajh3NhF3CUI3CNY
Plantsoenen:
Ĩh
#na<3L33cj3ahb,@RRGINhVCNh,RL$CNjC3hL3jhaCRI3aCN<h3Nhs3<3NW
Ĩh
TINjcR3NhaRN0hDRR0c3h$3<a8UIjch
Ĩh
`RjRN03h;RRCIN0hVCNhcL3Ns3aGCN<hL3jhUaRE3,jh2LLcjajWh
Ĩh
`C<3Icjaj
Ĩh
pICN03aL33Nj
Ĩh
TINjcR3Nhs3cjyCE03hHnj@3aqCEq3a
Ĩh
#RNC8,CncINh
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Investerings- en onderhoudsbudgetten
Groen en bomen

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Onderhoudslasten
Investeringen

2.064
660

2.697
568

2.700
495

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s
1.
2.
3.
4.

Visie Hilversum Buiten, 2004
Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009
Groenbeleidsplan 2013
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

5.3.6. Kantoorgebouwen
Beleid
Voor het raadhuis en het stadskantoor zijn er, in samenspraak met onze eigen gebouwenbeheerders, door een
extern bureau meerjarige onderhoudsplannen (de zogenoemde MOP´s) opgesteld. Deze worden periodiek
<3,jnICc33a0YhDaICEGchsRa0jhNh03hKQTch33Nhqcjh$30a<h<30Rj33a0hsanCjhII3hjR3GRLcjC<3hRN03ahoudslasten gedekt kunnen worden. Vanuit de nieuwe organisatiestructuur wordt al het gemeentelijk vastgoed
binnen het team Vastgoed & Installaties (afdeling Openbare Ruimte) geclusterd.
Medio 2015 zijn voorbereidingen getroffen t.b.v. het splitsen van het de MOP ‘s in “eigenaarsonderhoud”
en “gebruikersonderhoud” (conform NEN2767). De kosten gemoeid met het eigenaarsonderhoud worden
ondergebracht bij V&I, terwijl de lasten van het gebruikersonderhoud achterblijven bij afdeling Interne
Dienstverlening. Naast het opsplitsen van de MOP-lasten wordt ook het MOP Stadskantoor geactualiseerd.
De eventuele budgettaire aspecten hiervan worden ofwel verwerkt vanuit een raadsvoorstel in 2016 (als deze
gevolgen aanzienlijk zijn), ofwel meegenomen bij het opstellen van de begroting voor 2017.
Vooralsnog zijn zowel de stortingen als de geraamde onttrekkingen in de beide MOP’s gebaseerd op de
huidige stand van zaken. Deze wordt hieronder kort toegelicht.

Uitvoering onderhoud
Raadhuis
Op basis van het in 2012 geactualiseerde MOP Raadhuis, met een looptijd van 2013-2042, bedraagt de jaarliEGc3h0RjjC3hƐh:eOYzzzYh?3jhKQTh$ICE8jh33Nh0wNLCc,@h0R,nL3NjdhEaICEGchsRa0jhNh03h@N0hqNh33Nhc,@Rnsh
bepaald wat er uitgevoerd moet worden en wat eventueel door kan schuiven naar latere jaren. Ook het naar
voren trekken van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie.
De voorziene last 2016 vanuit het MOP raadhuis van € 653.000 bestaat voor het grootste deel (€ 474.000) uit
groot onderhoud aan installaties (vervangen van airconditioning ruimtekoeling, vervanging armaturen en
vervanging van zwakstroom- en noodverlichtingsinstallaties).
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Daarnaast wordt onder meer voorzien in het vervangen van tapijt en is geld gereserveerd voor het herstel
van beschadigingen interieur.

Stadskantoor

Het stadskantoor is medio 2009 opgeleverd. De aangehouden planningshorizon van het eerst opgestelde MOP
bedroeg 10 jaar (periode 2010-2019) met totale kosten van ruim € 900.000. Vanwege diverse aanpassingen
die de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden (in combinatie met geconstateerde tekortkomingen in het
huidige MOP), is er in het voorjaar een nieuw MOP opgesteld. Vanaf 2015 was in de Hilversumse begroting al
structureel een toevoeging van € 138.000 opgenomen. Met een planhorizon van 10 jaar (periode 2014-2023)
kunnen alle in het nieuwe MOP opgenomen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
In het huidige MOP Stadskantoor staat in 2016 € 116.000 aan uitgaven opgenomen. Dit betreft met name
allerlei werkzaamheden aan verwarmings- beveiligings-, lift- en overige elektrische installaties (€ 60.000).
Daarnaast wordt voorzien in het nodige onderhoud aan kozijnen, ramen, deuren, daken, gevelbekleding en
binnenschilderwerk.

Huisvesting afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Voor de huisvesting van W.I.Z. wordt een pand gehuurd aan de Wilhelminastraat. Alle exploitatielasten,
voornamelijk huur, zijn in de exploitatie opgenomen. Het huidige huurcontract van de locatie Wilhelminastraat
loopt tot 1 januari 2018.

Overig

Binnen de MOP´s gaat het om de posten groot cyclisch onderhoud. De post “meubilair” valt hier dus buiten
(met uitzondering van het Dudok stijlmeubilair). In het kader van een goede bedrijfsvoering is het gewenst wel
rekening te houden met een vervangingsplan meubilair. Na een grondige inventarisatie (op zowel kwaliteit
als kwantiteit) in 2016 wordt er een vervangingsplan meubilair opgesteld. Bij de begrotingsopstelling 2017 kan
hiermee dan in de investeringsplanning rekening worden gehouden.

Structurele onderhoudslasten
Structureel is € 163.000 budget beschikbaar voor de reguliere, jaarlijks terugkerende onderhoudslasten binnen
de bedrijfsgebouwen. Dit heeft voornamelijk betrekking op de onderhoudscontracten van de technische
installaties en het diverse klein onderhoud.

Investerings- en onderhoudsbudgetten
Kantoorgebouwen
(Raadhuis, Stadskantoor, Villa Valuta en Wilhelminastraat.)

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

onderhoudslasten
toevoeging voorzieningen

324
523

163
617

163
617

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota´s
1.

Meerjaren-onderhoudsplannen Raadhuis (2012) en Stadskantoor (2014)
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5.3.7. Onderwijshuisvesting
Beleid
Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente stelt in overleg met de schoolbesturen meerjarige plannen op voor de onderwijshuisvesting. Voor nieuwbouw, renovatie en levensduur
verlengende voorzieningen stelt de gemeente investeringsbudgetten beschikbaar.
Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de eerstvolgende
vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsprogramma in deze begroting loopt tot en
met 2019. Het investeringsbedrag is in 2016 € 2,1 miljoen. Voor het onderhoud van de gymlokalen voor primair
onderwijs is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande onderhoud gelijkmatig
over de jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om ze op het vereiste
niveau te houden/krijgen. In 2016 is dat een bedrag van € 125.000. Het beschikbare budget voor onderhoud
is gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan dat na vier jaar telkens wordt geactualiseerd.

Uitvoering onderhoud
In het meerjaren-onderhoudsplan zijn in 2016 voor de volgende gymzalen werkzaamheden gepland:
Elckerlyc aan de van Hogendorplaan: dakbedekking
Nassauschool: kozijnen en dakbedekking
Van Hasseltschool: dakbedekking
Ayoub, Buisweg: dakbedekking
Montessorischool-Centrum: gootbetimmering

Uitvoering investeringen
In 2016 zijn onder meer de volgende investeringen gepland:
Vervangende nieuwbouw ten behoeve van de Lorentzschool (dislocatie Anna’s Hoeve)
Uitbreiding van de Lorentzschool (dislocatie Anna’s Hoeve)
Uitbreiding gymzaal Montessori-centrum

Investerings- en onderhoudsbudgetten
Onderwijshuisvesting

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Investeringen
Toevoeging voorziening

5.947
248

5.550
135

2.124
125

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s
1.
2.
3.
4.

IHP 2012-2020
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2012
Onderwijshuisvestingsprogramma 2015
Meerjaren-onderhoudsplan gymlokalen t.b.v. primair onderwijs (2015-2034)
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5.3.8. Overig maatschappelijk vastgoed
Beleid
De gemeente bezit speelgelegenheden, buitensportaccommodaties en panden sociaal, cultureel, welzijn,
sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige
afdeling grondzaken. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meerjaren-onderhoudsplan (MOP)
voor de periode 2015-2024 en is erop gericht het maatschappelijk vastgoed in een sobere en doelmatige staat
te houden. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen, is een onderhoudsvoorziening
ingesteld. Hieraan wordt in 2016 een bedrag van € 1.353.000 toegevoegd.

Uitvoering onderhoud
In het meerjaren-onderhoudsplan zijn in 2016 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden gepland:

Kinderopvang
1.
2.
3.

Kinderopvang van Hogendorplaan: vervangen cv ketel
Kinderopvang Eikbosserweg: valbeveiliging dak, vervangen boilers
KDV De Speeldoos: buitenschilderwerk

Sociaal Cultureel Werk
1.
2.
3.

Geuzenweg 84: straatwerk
Badhuislaan 10: valbeveiliging dak
Badhuislaan 10b: valbeveiliging dak en buitenschilderwerk

Sportgebouwen
1.
2.
Ĩh
Ĩh
Ĩh

Zwembad De Lieberg: regulier jaarlijks onderhoud installaties en bouwkundige onderdelen
Sportzaal De Meent: vervangen dakventilator, brandmeldcentrale, scheidingswand en regulier onder
houd installaties en bouwkundige onderdelen.
bURaj@IhF3aG3IN03N-ha3<nIC3ahEaICEGchRN03a@Rn0hCNcjIIjC3ch3Nh$RnsGnN0C<3hRN03a03I3N
bURaj@Ih/n0RGha3N-hq3aqN<3NhCa,RhnNCjcY
/n0RGhiaC$nN3-hc,@CI03as3aG

Overige panden maatschappelijk vastgoed
Ĩh
Ĩh

MRRa03as3<hOf-hq3aqN<3Nh@w0aR8RRah3Nh0Gq3NjCIjRa3N
pRacjCN-hq3aqN<CN<hNjCA<a~jjCcwcj33L.hqIR3a,RjCN<.h0Cq3ac3hRN03a03I3Nhj@3j3aj3,@NC3G

De hiervoor benodigde budgetten worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald en drukken niet op de
exploitatie. Alleen ten behoeve van het onderhoud kunst is een exploitatiebudget opgenomen.

TERUG NAAR DE INDEX
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Uitvoering investeringen
Met ingang van 2014 zijn de vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties in het investeringsprogramma opgenomen. Vanwege de gewijzigde rolneming en verantwoordelijkheid van de gemeente in
de levering (en kwaliteit) van het drinkwater wordt in 2016 geïnvesteerd in een eigen watervoorziening voor
elk clubgebouw op de gemeentelijke sportparken (zodat deze over een eigen nutsvoorziening, watermeter
en infrastructuur beschikken).

Investerings- en onderhoudsbudgetten
Overig maatschappelijk vastgoed

rek.2014

begr.2015

begr. 2016

Investeringen
Toevoeging voorziening ov. Maatschappelijk vastgoed
Toevoeging voorziening groot onderhoud parkeergarages 2
Toevoeging voorziening groot onderhoud begraafplaatsen

233
1.436
0
88

0
1.298
116
44

250
1.353
142
65

Bedragen x €1.000

Relevante beleidsnota’s:
1.
2.
3.

Meerjaren-onderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen (panden sociaal, cultureel,
welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden
van de voormalige afdeling grondzaken (2015-2034)
Meerjaren-onderhoudsplan buitensportaccommodaties (2015-2034)
Meerjaren-onderhoudsplan speelvoorzieningen (2015-2034)

