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Voorstel:

1. Akkoord gaan met de nieuwe systematiek voor de bepaling van de dotatie voor groot onderhoud 
       gemeentelijke gebouwen 

    2.    De beleidsnota onderhoud gemeentelijke gebouwen periode 2008–2012 vaststellen. 
 
 
Inleiding: 
De gemeente heeft 25 kleinere en grote gebouwen in eigendom. Het betreft gebouwen voor de 
gemeentelijke organisatie, voor sport, voor sociaal culturele doeleinden en gebouwen voor algemeen 
gebruik. In deze nota wordt het beleid beschreven op welke wijze deze gebouwen op een doelmatige en 
efficiënte wijze worden onderhouden.  Met name wordt hierbij ingegaan op de financiële randvoorwaarden. 
De gemeente kent al jaren lang de voorziening voor uitvoering van groot onderhoud van de gemeentelijke 
gebouwen. Deze voorziening wordt gevoed vanuit de jaarlijkse dotaties van de diverse gebouwen. 
Op basis van een analyse van het tot op heden gevoerde beleid kan het strategische beleid worden 
bepaald voor de komende 4 jaar

Beleidskader en rol gemeente:
Door middel van deze beleidsnota wordt voldaan aan de verplichting in het duale stelsel om de 
gemeenteraad eens in de 4 jaar actief  te informeren over de kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen 
alsmede het financiële kader voor het uitvoeren van groot onderhoud  
 
Voorbeeldfunctie 
Als eigenaar van diverse gebouwen heeft de gemeente, evenals in de private sector, te maken met allerlei 
wettelijke eisen en voorschriften op het gebied van bouwkunde, brandpreventie, milieu, energie en 
duurzaamheid.  
Gemeente wil een hoog ambitieniveau gaan hanteren om alle van belang zijnde zaken rondom het gebruik 
en de instandhouding van de gemeentelijke gebouwen heel goed voor elkaar te hebben en hier een 
duidelijke voorbeeldfunctie in te zijn. 
Om deze hoge ambitie waar te maken zullen de komende jaren diverse eenmalige maatregelen in de 
uitvoeringssfeer noodzakelijk zijn.    
 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven
In de nota zijn 3 financiële scenario’s uitgewerkt.    
Scenario 1 :  Dit scenario is gebaseerd op voortzetting van de huidige beleidslijn om jaarlijkse dotatie te 
                     bepalen vanuit het gemiddelde van de geplande uitgaven van de komende 10 jaar en de 
                     voorziening alleen te bestemmen voor uitgaven voor groot onderhoud   
Scenario 2 :  Dit scenario is gebaseerd op de een wijziging van het huidige beleid. De jaarlijkse dotatie 
                     wordt niet bepaald op basis van de geplande uitgaven voor de komende 10 jaar maar op 
                     basis van de komende 5 jaar  
Scenario 3 :  Dit scenario is gelijk aan scenario 2 met de toevoeging dat ook de eenmalige uitgaven voor 
                     wet – en regelgeving en energiebeheer uit deze voorziening worden betaald.  
 
Voorgesteld wordt om voor scenario 3 te kiezen vanwege de aanwezige hoogte huidige voorziening en 
toekomstige prognose bij ongewijzigd beleid en het hoge ambitieniveau op het gebied van uitvoering van 
alle wettelijke en voorschriften    
 
 
Financieel kader:
Vanwege de huidige hoogte van de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen van € 870.000 
en de huidige goede staat van onderhoud van de gebouwen wordt voorgesteld om de huidige systematiek 
voor bepaling van de donatie te gaan wijzigen.  
De dotatie zal vanaf 2009 niet meer zijn gebaseerd op een planning van 10 jaar maar op een planning van 
5 jaar.  Voorst zal in de periode 2008-2012 nog een bedrag van circa € 340.000 aan de voorziening worden 
onttrokken voor eenmalige uitgaven voor uitvoering van voorzieningen ten gevolge van wet en regelgeving. 
Deze wijziging in deze systematiek om te komen tot de dotatie voorziening groot onderhoud geeft de 
komende 4 jaar bovendien nog een financieel voordeel van € 40.000 per jaar ten opzichte van het jaar 
2008. 
 
Communicatie:
Deze beleidsnota voor gemeentelijke gebouwen gaat over alle in beheer zijnde gemeentelijke gebouwen.  
Dit betekent dat er goede communicatie moet zijn met de diverse budgethouders en de gebruikers van 
deze gebouwen. 
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