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Kan men aangeven:
1.
hoeveel dagen per jaar wordt het terrein gebruikt ?
2.

a. in hoeveel jaar wordt de investering afgeschreven ?
b. resp. hoeveel jaar levensduur wordt verwacht ?

3.

a. heeft het voorstel invloed op de jaarlijkse onderhoudskosten ?
b. Zo ja hoeveel ?

4.

Komt er een vergoeding van gebruikers binnen?
Zo ja, hoeveel per jaar?
Zo nee, zijn er plannen in die richting ?

Beantwoording:
1.
Stichting Damovo gebruikt het terrein 4 dagen;
Oranjevereniging Dalfsen gebruikt het terrein één week;
Vechtival gebruikt het terrein één dag;
Circus gebruikt het terrein één week.
In alle gevallen is het exclusief op- en afbouwdagen. Verder zijn er op dit moment geen
gebruikers van het terrein.
2.

a. Het investeringsbedrag wordt in één keer ten laste van het resultaat gebracht.
In 2017 moet men maatschappelijk nut afschrijven. De nieuwe verordening die nog
vastgesteld moet worden en van toepassing kan worden verklaard op deze investering gaat
ervan uit dat investeringen onder € 100.000 niet worden geactiveerd.
Voor Grond-, weg- en waterbouwkundige werken geldt: (M = maatschappelijk nut)
- Waterwerken M 10-15-25
- Wegen, straten, pleinen, trottoirs (incl. ondergrond) M 10-15-25
- Openbare verlichting M 10-15-25
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- Groen en plantsoenen M 10-15-25
b. De levensduur is niet goed te benoemen. Er vindt maar beperkt gebruik plaats. Daardoor
zou de levensduur lang kunnen zijn. Daarnaast vindt regulier klein onderhoud plaats op het
terrein met haar infrastructuur om het in stand te houden.
3.

a. beperkt ten aanzien van de infrastructuur. Niet ten aanzien van het terrein zelf.
b. onkruidbeheersing, 2 tot 4 keer per jaar op de klinkerverharding.

4.

a. Nee, het terrein geven wij om niet in gebruik. Wel brengen we een waarborgsom in
rekening die de organisaties terug krijgen wanneer het terrein schadevrij wordt opgeleverd.
Daarnaast wordt stroom en water in rekening gebracht.
b. tot nu toe zijn er geen plannen om huur in rekening te brengen voor gebruik van het
terrein.
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