C. Paragraaf Kapitaalgoederen en investeringen
Algemeen
In deze paragraaf wordt weergegeven hoe het gemeentelijk beleid ten aanzien van het groot onderhoud van
kapitaalgoederen in het jaar 2017 tot uitvoering is gebracht en welke middelen hiervoor zijn aangewend. Het
onderhoud van kapitaalgoederen bestaat uit twee soorten onderhoud; het dagelijks klein onderhoud, waarvan
de kosten direct ten laste van de exploitatie komen en daarnaast het groot onderhoud, waarvan de kosten ten
laste van de aanwezige onderhoudsvoorzieningen worden gebracht.
Kapitaalgoederen in Leusden
De gemeente Leusden heeft circa 180 kilometer aan wegen, 227 kilometer aan riolering, 5 hectare aan water,
1.330.000 m2 aan groen en 27.000 m2 aan gebouwen in beheer. De instandhouding van deze kapitaalgoederen
vergt circa 20% van de jaarlijkse gemeentelijke lasten.

Ontwikkelingen
Actualisatie groot onderhoud
Eind 2016 zijn de groot onderhoudsperspectieven geactualiseerd. De geactualiseerde onderhouds-ramingen zijn
vastgesteld voor de vierjaarlijkse periode 2016-2019. Naar huidige inzichten kan de instandhouding van de
gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte plaatsvinden vanuit de in de onderhoudsvoorzieningen
aanwezige middelen. De benodigde instandhoudingsuitgaven op het terrein van Openbare Verlichting (binnen de
financiële kaders van het beleidsplan Openbare Verlichting) en de vervanging van ondergrondse
afvalinzamelings-containers maken nog geen onderdeel uit van de door het college vastgestelde
onderhoudsrapportage. De uitgaven op deze twee onderhoudsdisciplines worden geïntegreerd in een volgende
actualisatie van het groot onderhoud.
Openbare Verlichting
In de raad van februari 2015 heeft de raad ingestemd met het Beleidsplan Openbare Verlichting. Hiermee zijn de
contouren voor de periode 2015 – 2024 uiteengezet en wordt invulling gegeven aan een structurele
bezuinigingsopgave van € 200.000 met ingang van het jaar 2017. In 2017 heeft de eerste grootschalige
vervanging van armaturen plaatsgevonden. In 2018 vindt afronding van de grootschalige
vervangingsinvesteringen plaats.
Wegenbouwkundige kunstwerken
Naar aanleiding van een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de constructieve veiligheid van
bestaande bruggen zijn de bruggen over het Valleikanaal getoetst op hun constructieve veiligheid. Nader
onderzoek zal nog inzicht geven in de ernst van de schade en de te nemen maatregelen. Naar verwachting
bestaat hierover in het jaar 2018 duidelijkheid. Voor de benodigde herstelmaatregelen zal aanvullend budget
worden aangevraagd bij de gemeenteraad.
Faciliteiten ondergrondse afvalinzameling
Alle 75 ondergrondse restafvalcontainers zijn vervangen voor nieuwe restafvalcontainer met duo zuil. De
betonputten zijn blijven zitten en kunnen nog tien jaar mee. Er zijn in het jaar 2017 in het kader van het project
‘het nieuwe inzamelen’’ éénenveertig nieuwe containers (incl. betonput) aanvullend aangelegd. Naar
verwachting komen er in 2018 jaar nog circa vijf containers bij. In 2018 wordt een vervangingsplan opgesteld
zodat na bestuurlijke goedkeuring van dit plan vanaf 2019 de gft zuilen en ondergrondse glascontainers
vervangen kunnen worden. Ook de ondergrondse containers voor papier, PMD en restafval zullen in het
vervangingsplan worden meegenomen.
Activeren investeringen met maatschappelijk nut
Met ingang van 2017 verplicht het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gemeenten om investeringen met
maatschappelijk nut te activeren- en af te schrijven. Als gespaarde onderhoudsgelden worden ingezet voor
levensduurverlenging of kwaliteitsverbetering van kapitaalgoederen met maatschappelijk nut dan worden
gespaarde bedragen vanuit de onderhoudsvoorzieningen ondergebracht in de reserve dekking kapitaallasten met
maatschappelijk nut. Deze gedragslijn is met ingang van het jaar 2017 toegepast.
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Groot onderhoud
De huidige begrotingsramingen voor groot onderhoud zijn in de begroting gebracht op basis van de in 2016 door
het college vastgestelde groot onderhoudsrapportage. De onderhoudsmaatregelen zijn opgesteld vanuit de
kwaliteitscriteria- en de kwaliteitsambitie ‘basis’. Groot onderhoud en investeringen op het gebied van Riolering
komen voort uit het gemeentelijke rioleringsplan dat in 2015 door de raad is vastgesteld. Per
onderhoudsdiscipline wordt in deze paragraaf verslag gedaan over de in 2017 uitgevoerde werkzaamheden.

Riolering
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018
Het vigerende GRP loopt tot en met 2018. In het GRP is een meerjarenplanning
opgenomen voor vervanging, renovatie en reparatie van riolen en is tevens een
onderzoekplanning opgenomen. In het nieuwe GRP is een moderne manier van asset
management toegepast die zich toespitst op risicospreiding en restlevensduurbepaling.
Hierdoor neemt het aandeel te vervangen riolering sterk af ten opzichte van de prognoses
uit voorgaande planningen.
In 2017 zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd waaronder:
o het reinigen en inspecteren van ruim 25 kilometer vrijvervalriolering in de kern
Leusden-Centrum en Achterveld;
o het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan (doorrekening stelsel) voor Achterveld
als voorbereiding op toekomstige vernieuwingen in Achterveld;
o de aanleg van drainage ten behoeve van grondwaterbeheersing op verschillende
probleemgebieden in Leusden Centrum;
o het omleggen van het hoofdriool rond het oude gemeentehuis ten behoeve van de
nieuwbouw Huis van Leusden;
o de uitvoering van diverse deelreparaties aan de hoofd- en drukriolering.

Water
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Baggerplanning stedelijk gebied Leusden 2014-2023, onderhoudsplan stedelijk water
2011-2016, Groot onderhoud 2016-2019.
Groot onderhoudsmaatregelen zijn in 2017 beperkt gebleven tot lokale herprofilering en
reparaties aan damwanden en beschoeiingen. Het jaarlijks klein onderhoud (uitmaaien en
bladverwijdering) van de gemeentelijke watergangen is in uitgevoerd in een gezamenlijk
contract met Waterschap Vallei en Veluwe.
o vervangen van de damwand en profileren van de watergang ter hoogte van de
Stekelbaars;
o het vervangen van de oeverbeschoeiing bij MFC Atria;
o het reguliere onderhoud zoals het verwijderen van onderwatervegetatie in het najaar.

Wegen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
In 2017 zijn er naast het reguliere onderhoud een aantal wegreconstructies uitgevoerd. Bij
deze reconstructies gold het uitgangspunt dat het groot onderhoud waar mogelijk aansluit
bij andere disciplines (zoals verkeer of riolering) en/of projecten van andere
overheidsinstanties.
In 2017 zijn een aantal grotere werkzaamheden uitgevoerd waaronder:
o het lokaal versterken van de asfaltconstructie in combinatie met het vernieuwen van
de deklaag op de Emelaarseweg. Waar mogelijk en noodzakelijk is dit gecombineerd
met de aanleg van bermverharding in de uitwijkstrook langs de weg;
o het vernieuwen van de deklaag en herprofileren van de hoofdrijbaan van de
Hessenweg tussen de komgrens Achterveld en de Barneveldse Beek in een
gecombineerd project met verkeer (vervangen fietspad Hessenweg);
o het reconstrueren van de wegverharding van de Treekerweg en de Oude Rijksweg
ter hoogte van restaurant Bavoort in een gecombineerd werk met de Provincie
Utrecht (reconstructie N226);
o de aanbesteding van meerjarige onderhoudsbestekken voor zowel asfalt- als
elementenonderhoud;
o de uitvoering van diverse kleinere onderhoudswerkzaamheden aan zowel asfalt als
elementenverhardingen.
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Verkeersregelinstallaties
Beleidsplan
Stand van zaken:
Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016 – 2019
Het onderhoud van verkeersregelinstallaties is in overeenstemming met het gewenste
niveau. In 2017 hebben geen grootschalige vernieuwen plaatsgevonden.
o in 2017 zijn er op een tachtigtal locaties verkeerstelingen uitgevoerd in Leusden. De
verkeerstellingen dienen als input voor een nieuw op te stellen verkeersmodel voor de
gemeente. Met behulp van het model kan de werking van de VRI’s worden
geoptimaliseerd en gerichter worden geïnvesteerd in vernieuwing of aanpassingen.
o het dagelijks beheer en storingsonderhoud van de VRI’s is uitgevoerd in een
gezamenlijk werk met de gemeente Amersfoort. Als onderdeel van het dagelijks beheer
zijn diverse kleinschalige aanpassingen gedaan, waaronder het vervangen van accu’s en
armaturen.

Wegenbouwkundige kunstwerken
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
In 2016 is het hele areaal kunstwerken geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam naar voren
dat bij een drietal betonnen bruggen over het Valleikanaal, te weten Horsterweg,
Asschatterweg en Langesteeg, een gewichtsbeperking ingesteld dient te worden. Nader
onderzoek moet nu aantonen de ernst van de schade en de te nemen herstelmaatregelen.
Naar verwachting bestaat hierover in het jaar 2018 duidelijkheid. Voor de
herstelmaatregelen zal nog krediet worden aangevraagd bij de raad.
In 2017 is opdracht gegeven om zes houten bruggen te vervangen. Echter zal de plaatsing
van de bruggen pas in 2018 plaatsvinden. Het budgetbeslag van de vervanging zal niet,
volgens planning in 2017 zijn, maar pas eind 2018 plaatsvinden.

Gebouwen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
Bij één gebouw zijn de buitenkozijnen geschilderd. Bij twee gebouwen is de dakbedekking
vervangen. Bij drie gebouwen is de verlichting vervangen (veelal voor LED). Verder is
bouwkundig werk als boeiboord en scheidingswand vervangen. Verder installatie werk als
verdeelinrichting en inbraak installatie vervangen. Bij gebouwen waar het onderhoud op
‘on hold’ staat, zijn geen maatregelen uitgevoerd. Ook zijn er verschillende maatregelen
doorgeschoven naar 2018 of later.
Een selectie van werkzaamheden uitgevoerd in 2017:
o grootschalige renovatie zwembad de Octopus;
o maatregelen inbraakpreventie en verlichting de Til,
o reparatiescheidingswanden en dakisolatie de Korf.

Groen
Uitvoeringsplan:

Stand van zaken:

Groenbeleidsplan gemeente Leusden ‘Groene rijkdom in beeld’ (2005),
Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid gemeente Leusden,
Bomenplan 2012-2021
Het groot onderhoud groen is vanaf 2015 gedeeltelijk opgenomen in het woonomgevingsbestek voor
de openbare ruimte. In dit bestek is een jaarlijks bedrag van € 40.000 opgenomen voor groenrenovaties
in de directe woonomgeving. In het kader van de samenleving voorop kunnen bewoners initiatieven
indienen voor onderhoud en inrichting van het openbaar groen. Door middel van het beschikbaar
gestelde budget kunnen deze plannen die door aannemer en bewoners worden uitgewerkt, (na
gemeentelijke goedkeuring) uitgevoerd worden.
Het overige budget wordt met name gebruikt voor renovaties in de groene hoofdstructuren van de
gemeente Leusden. Uitgangspunt voor deze renovaties is met name het Groenbeleidsplan en de
oplegnotitie prioritering Groenbeleid gemeente Leusden.
De komende jaren moeten de uitgangspunten uit deze twee beleidsdocumenten verwerkt worden in
een groenbeheerplan voor de gemeente Leusden. Doel van dit beheerplan is om inzicht te geven in de
manier waarop de openbare ruimte duurzaam in stand wordt gehouden. Het beschrijft de omvang en
de gewenste kwaliteit van de te beheren arealen en de (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn.
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Speelvoorzieningen
Beleidsplan:
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Speelruimteplan 2011-2021, Groot onderhoud 2016-2019
In 2017 is het groot onderhoudsbudget door beperkte capaciteit op de werkvoorbereiding
maar voor 60% besteed. De noodzakelijke vervangingen en het noodzakelijk onderhoud is
uitgevoerd. Op acht speelplaatsen zijn toestellen vervangen. Op vier speelplaatsen zijn
toestellen verwijderd. Ook is er ondersteuning verleend aan initiatieven vanuit de
samenleving. Per saldo wordt 40% van het uitgavenbudget doorgeschoven naar het groot
onderhoudsbudget van het jaar 2018.
Enkele in 2017 uitgevoerde activiteiten:
o plaatsing speeltoestellen op Landjonker, Gagelhof, Haverland;
o renovatie trapveld Jan van Arkelweg.

Sportterreinen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Meerjarenplanning Buitensportaccommodaties
In 2016 is in samenwerking met ingenieursbureau Kybys een nieuw model opgesteld voor het
onderhoud van de buitensportaccommodaties. Deze nieuwe meerjarenplanning sluit nog beter aan
op de praktijksituatie en in het model zijn de nieuwste (kostentechnische) inzichten meegenomen.
In het nieuwe model zijn alle kosten t/m 2040 inzichtelijk gemaakt
zodat duidelijk is welke financiële middelen gereserveerd dienen te worden om alle
buitensportaccommodaties duurzaam in stand te houden. Momenteel worden met Roda’46 de
mogelijkheden verkend voor de omvorming van natuurgrasveld 2 naar een kunstgrasveld. Roda’46
dient deze wens tot omvorming zelf te bekostigen. Voor 2017 stond de renovatie van veld 2 in de
planning maar omdat dit veld wellicht wordt omgevormd naar een kunstgrasveld hebben we deze
renovatiewerkzaamheden uitgesteld. Voor 2018 staan de renovatie van veld 1 van de MHCL en de
bijbehorende beregeningsinstallatie op de planning om gerenoveerd te worden.

Openbare Verlichting
Uitvoeringsplan:
Stand van zaken:
Activiteiten 2017:

Beleidsplan Openbare Verlichting 2015 – 2024
Er wordt uitvoering gegeven aan de vervanging van masten en armaturen zoals in het beleidsplan is
opgenomen.
Op 27 maart 2017 is de bouwteam fase van de aanbesteding van de openbare verlichting positief
afgerond en zijn de diverse documenten ondertekend. Per april 2017 is begonnen met de
uitvoeringsfase van de vervanging van de openbare verlichting. Het werk zal naar verwachting
afgerond worden per juni 2018.
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Budgetten
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de totale kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen,
zoals opgenomen in de diverse programma’s van de begroting. De begroting na wijzigingen is ontstaan door
bijstelling van de budgetten bij de Najaarsnota 2017.

Kosten Groot Onderhoud kapitaalgoederen per programma
Begroting 2017
Primitief
na wijziging
Budget inclusief VAT, excl. areaal pp 2017
(afgerond op duizendtallen)
2. Domein Leefomgeving
- wegen en kunstwerken
- openbaar groen
- speelvoorzieningen
- waterbeheer
- brandweergarage
- bibliotheek
- binnensportaccommodaties
- buitensportaccommodaties
- onderhoud zwembad
- multifunctionele accommodaties
- aula en toren begraafplaats
- peuterspeelzalen, verhuurde panden
- jeugd- en jongerencentra
- de Schoolsteeg
- verkeersregelinstallaties
- renovatie en groot onderhoud riolering
- vervanging Openbare Verlichting
- investering/vervanging ondergrondse
afvalinzameling
1. Domein Bestuur
- gemeentehuis
- gemeentewerf
- milieustraat
Totaal

Realisatie 2017

Saldo

(excl. areaal)

3.283.000
126.000
86.000
55.000
73.000
32.000
239.000
78.000
3.501.000
410.000
23.000
80.000
57.000
7.000
106.000
687.000
1.482.000

4.782.000
126.000
86.000
55.000
1.000
1.000
132.000
78.000
3.501.000
438.000
23.000
80.000
22.000
7.000
151.000
687.000
1.482.000

4.353.000
152.000
55.000
56.000
1.000
2.000
74.000
38.000
3.528.000
355.000
36.000
1.000
17.000
0
145.000
133.000
591.000

429.000
-26.000
31.000
-1.000
0
-1.000
58.000
40.000
-27.000
83.000
-13.000
79.000
5.000
7.000
6.000
554.000
891.000

1.036.000

1.036.000

903.000

133.000

0
36.000
29.000

0
0
29.000

0
5.000
0

0
-5.000
29.000

11.426.000

12.717.000

10.445.000

2.272.000

Inclusief de budgetten welke beschikbaar zijn voor de instandhouding van de gemeentelijke riolering, de
vervanging van Openbare Verlichting en de geplande investeringen voor de implementatie van het ondergrondse
afvalinzameling komt de totaal voor 2017 voorziene investerings-/groot onderhoudsuitgaven neer op ca. € 11,4
mln. De voornaamste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017 na wijziging worden kort
toegelicht.
Onderhoud wegen en kunstwerken € 429.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 is opdracht gegeven om zes houten bruggen te vervangen. Het budgetbeslag van de vervanging zal in
2018 plaatsvinden (totaal ca. € 100.000). De lagere uitgaven op groot onderhoud wegen (totaal € 329.000) zijn
terug te leiden naar een aantal oorzaken. De geplande vernieuwing van het asfalt ter hoogte van de Rotonde
Zuiderinslag- Hilhorstpoort is verschoven naar 2018. Ratio hiervoor is dat het werk door de verschuiving
uitgevoerd kan worden binnen het eind 2017 aanbesteedde meerjarig asfaltonderhoud. Hetzelfde geldt voor een
geplande onderhoudsronde aan de elementverharding. Genoemde werkzaamheden worden dan ook in 2018
uitgevoerd. Daarnaast is de omvang van een gepland onderhoudsproject op de Fliert verkleind zodat er in een
later stadium aangesloten kan worden bij de aanbesteding van de vernieuwen van de Hessenweg. Tot slot is een
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geplande inspectieronde van de verharding verschoven naar 2018 zodat de conversie van gegevens naar de
nieuwe BGT afgerond was voordat de inspectie van start ging.
Onderhoud binnensportaccommodaties, € 58.000 lagere uitgave dan gepland
Het renoveren van de sanitaire ruimtes in de sporthal Achterveld wordt doorgeschoven naar het jaar 2018 en
staat gepland voor de zomervakantie. Daarnaast wordt de vervanging van elektrische installaties van deze
accommodatie doorgeschoven voor afstemming met andere onderhoudsmaatregelen.
Onderhoud buitensportaccommodaties, € 40.000 lagere uitgave dan gepland
Voor 2017 stond de renovatie van veld 2 in de planning maar omdat dit veld wellicht wordt omgevormd naar een
kunstgrasveld zijn deze renovatiewerkzaamheden uitgesteld.
Onderhoud multifunctionele accommodaties, € 83.000 lagere uitgave dan gepland
Het renoveren van de sanitaire ruimtes van de Korf stond gepland voor het jaar 2017 maar is aangehouden in
verband met de lopende planvorming inzake aanstaande renovatie van het gebouw. Werkzaamheden zullen in
een later stadium worden uitgevoerd.
Onderhoud peuterspeelzalen, verhuurde panden, € 79.000 lagere uitgave dan gepland
Gepland onderhoud aan het pand Walter van Amersfoortstraat 52-54 is tijdelijk aangehouden in afwachting van
besluitvorming over de start van een participatiebroedplaats in Achterveld.
Renovatie en groot onderhoud riolering, € 554.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 was een rioolreconstructie voorzien in Leusden Zuid. Het tijdstip van uitvoering is daarbij echter
afhankelijk van het tempo van de inbreidingen ter hoogte van de Willem de Zwijger- en de Prinses Margrietlaan.
Doordat de inbreidingen pas in 2018 worden afgerond is ook de rioolreconstructie naar 2018 verschoven. Naast
de rioolreconstructie was tevens een vervanging van de schakelkasten en telemetrie van de drukriolering
voorzien voor 2017. De uitvoering van dit project is eveneens naar 2018 overgeheveld en is inmiddels in
aanbesteding. Naar verwachting wordt in mei 2018 tot gunning overgegaan.
Vervanging Openbare Verlichting, € 891.000 lagere uitgave dan gepland
In het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) in de begroting van 2017 zijn de cumulatieve investeringen tot en
met 2017 uit het Beleidsplan Openbare Verlichting opgenomen. Naar verwachting worden de voorziene
vervanging van masten en armaturen uitgaven in 2018 binnen de kaders van het Beleidsplan uitgevoerd. Het
betreft hier een fasering van voorziene uitgaven ten opzichte van het Beleidsplan en de begroting 2017.
Investering/ vervanging ondergrondse afvalinzameling, € 133.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 zijn de ondergrondse voorzieningen voor afvalinzameling aangelegd binnen het krediet dat hiervoor door
de raad beschikbaar is gesteld. In 2018 zullen nog enkele containers vanuit de beschikbare ruimte van het krediet
worden aangelegd.

Onderhoudsfondsen
De bekostiging van het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt gedekt uit diverse onderhoudsfondsen.
Het feitelijke verloop van de voorzieningen in het jaar 2017 wordt in onderstaande tabel (Tabel C2) weergegeven.
Het totale saldo van de onderhoudsvoorzieningen neemt met circa € 6 mln. af ten opzichte van de stand per 1
januari 2017. Met name vanuit de voorziening onderhoud gebouwen en de voorziening wegbeheer zijn relatief
grote uitgaven gedaan. Bij de voorziening onderhoud gebouwenbeheer wordt de uitname verklaard door de
aanwending van beschikbare onderhoudsgelden aan de renovatie van zwembad de Octopus. Daarnaast is de
hoogte van de voorziening onderhoud wegen, deklagen afgenomen vanwege uitnames ten behoeve van onder
andere het verkeersplan Achterveld fase 1, de Postweg en Hart van Leusden. Alle genoemde uitnames vanuit de
onderhoudsvoorzieningen vinden plaats conform de besluitvorming hierover door de gemeenteraad.
In de doorrekening behorende bij het in 2016 door het college vastgestelde onderhoudsperspectief (looptijd van
12 jaar) sluiten de voorzieningen per eind 2017 op een saldo van € 10,0 mln.
De feitelijke stand per eind 2017 van de totale onderhoudsvoorzieningen (exclusief de voorziening egalisatie
rioolbeheer) bedraagt € 10,8 mln. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de onderhoudsplanning in het
jaar 2017 zijn eerder in deze paragraaf toegelicht. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de hoogte van
de voorzieningen naar huidige inzichten toereikend zijn om het benodigde groot onderhoud aan de
kapitaalgoederen te kunnen uitvoeren binnen de bestaande financiële kaders. Hierbij worden drie
kanttekeningen gemaakt:
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1. Op de voeding van de onderhoudsvoorzieningen (exclusief de voorziening riolering) is bij de
kerntakendiscussie 2013 een jaarlijkse korting doorgevoerd van € 425.000 per jaar. Hierdoor werd de
doorrekeningstijd van de voorzieningen verkort van 16 naar 12 jaar. Met het verstrijken van de tijd komen er
aan het einde van de planperiode onderhoudsjaren bij waarbij er meer budgetbeslag nodig is. Bij een
komende doorrekening is de kans groot dat de jaarlijks benodigde voeding omhoog zal moeten. Vooralsnog
volstaat echter de nu in de begroting verwerkte voeding van de onderhoudsvoorzieningen.
2. Naar verwachting zullen er bij de discipline ‘’onderhoud kunstwerken’’ niet in het huidige
onderhoudsperspectief opgenomen herstelmaatregelen nodig zijn om een aantal bruggen in stand te
houden. Hierover ontstaat duidelijkheid in het jaar 2018.
3. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving zullen ventilatiesystemen in MFC de Korf vervangen moeten worden.
Hiervoor zijn binnen de onderhoudsvoorzieningen geen middelen beschikbaar. In het jaar 2018 volgt een
krediet- en dekkingsvoorstel aan de raad.

Saldi onderhoudsvoorzieningen
Onderhoudsfondsen
Wegbeheer, deklagen

(bedragen x € 1.000)

stand 1-1-2017

Vermeerdering

Vermindering

stand 31-12-2017

mutatie in 2017

6.940

1.386

4.290

4.036

-2.904

Wegbeheer, elementen

759

220

208

771

12

Waterbeheer

111

78

56

133

22

Gebouwenbeheer

4.449

567

4.017

1.000

-3.449

Groenbeheer

2.085

72

199

1.958

-127

Rioolbeheer

4.384

419

134

4.669

285

Sportterreinen

2.775

163

38

2.900

125

21.503

2.905

8.942

15.467

-6.036

Totaal voorzieningen:
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