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WAAROM?

• Constant patroon van onderhoudsuitgaven in de begroting en exploitatie waardoor er minder fluctuaties in 
de exploitatie zijn en minder afwijkingen ten opzichte van de begroting.

• Consistente en transparante werkwijze ten aanzien van onderhoudsuitgaven (BBV)

• Flexibiliteit in de uitvoering van onderhoud
• Marktontwikkelingen
• Maatschappelijke ontwikkelingen
• Beleidsontwikkelingen
• Tegenvallers compenseren met meevallers

• Planmatige uitgaven  minder prioriteits- en / of vervangingsinvesteringen

• Onvolledigheid budgetten voorkomen  geen grijze gebieden tussen verschillende afdelingen belast met 
de uitvoering

• Gemeentelijk eigendom geregeld  prioriteiten niet via subsidie



WAT VERANDERT ER

• Samenvoegen verschillende onderhoudsplannen:
• Parkeren, de parkeervoorzieningen en het gebruikersonderhoud
• Binnensport, het gebruikersonderhoud en het onderhoud van de sportmaterialen
• Buitensport, sportvelden

• Toevoegen nieuwe onderhoudsplannen:
• Facilitaire zaken gemeentehuis
• Facilitaire zaken gemeentewerf
• Zwembad 

• Toevoegen prioriteits- en / of vervangingsinvesteringen betreffende onderhoud:
• Munttheater
• Parkeren

• Toevoegen correctief onderhoud en verduurzaming



WAAR STAAN WE VOOR

• Behoud onderhoudsniveau 3

• Onderhoud op basis van technische noodzaak, maatschappelijke 
ontwikkelingen, marktontwikkelingen en praktische overwegingen

• Flexibele inzet beschikbare middelen  tegenvallers compenseren met 
meevallers

• Jaarplannen met analyse t.o.v. meerjarenplan

• Realisatie met analyse t.o.v. jaarplan

• Inzicht in totale kosten per object



DE UITDAGINGEN

• Dekking realiseren voor toename totale kosten
Bestaande budgetten onvoldoende
Structurele lasten (kapitaallasten) worden incidentele lasten 

(onderhoudslasten)
Prioriteiten, vervangingen, subsidies in relatie tot BBV 

• Beschikbare budgetten inbrengen
Vrijval kapitaallasten
Vrijval reserves
Beschikbare budgetten sport
Beschikbare budgetten facilitair



FINANCIËN

2021 2022 2023 2024 2025 Opmerkingen
MJOP vastgoed
Dekking bestaande storting -69.822€         -1.042.822€      -1.042.822€      -1.042.822€      -1.042.822€      
Dekking bestaande budgetten onderhoud -1.341.523€   -€ 833.898 -€ 833.398 -€ 833.898 -€ 833.898
Dekking bestaande budgetten facilitair -466.334€       -466.334€          -466.334€          -466.334€          -466.334€          
MJOP zwembad 321.766€        287.033€           308.298€           527.314€           310.820€           
Dekking bestaande budgetten -€                       -€                          -€                          -€                          -€                          Voorheen via prioriteiten (subsidie).
MJOP Munttheater extra 232.407€        445.188€           186.958€           170.432€           228.275€           
Dekking bestaande budgetten -€                       -€                          -€                          -€                          -€                          Voorheen via prioriteiten (subsidie). 
MJOP sport extra 378.915€        166.853€           157.006€           550.563€           1.337.138€       
Dekking bestaande budgetten -174.694€       -174.694€          -174.694€          -174.694€          -174.694€          Voorheen deels prioriteiten.
MJOP parkeren extra 246.670€        41.785€              106.498€           106.498€           137.123€           
Dekking bestaande budgetten -€                       -€                          -€                          -€                          -€                          Voorheen via prioriteiten (subsidie).
Incidentele dekking asbest -100.000€       
Vrijval kapitaallasten -591.996€       -352.994€          -331.655€          -309.655€          -271.655€          
Vrijval reserve psz Dal -113.000€       
Extra storting -800.000€          -800.000€          -800.000€          
Ingroei storting -618.607€          -725.457€          -850.514€          

Totale kosten € 4.101.797 € 4.183.833 € 4.267.510 € 4.352.860 € 4.439.917
Totale dekking € 2.857.369 € 2.870.742 € 4.267.510 € 4.352.860 € 4.439.917
Mutatie reserve -€ 1.244.428 -€ 1.313.091 € 0 € 0 € 0
Extra stortingen

Stand reserve 31 december € 3.553.866 € 2.240.775 € 2.240.775 € 2.240.775 € 2.240.775

Recapitulatie

Financieel overzicht



BEHOEDZAAM BEGROOT

• Besparing cyclisch onderhoud
 Ervaring realisatie cyclisch onderhoud
Cycli verlengd

• Groot onderhoud uitgesteld
 Sportaccommodatiebeleid
 Buurthuizen

• Onderhoudsregime Reserves opgebruikt

• Bezuinigingsopgave bovenop de terughoudende begroting

• Prijsindex niet realistisch voor onderhoud



STEL GERUST UW VRAAG


