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Voorstel 

1. Het Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2020-2029 vast 

te stellen. 

(geanonimiseerd)

2. _ De verhoging van de jaarlijkse storting in de Voorziening groot onderhoud 

gemeentelijke gebouwen met € 312.970 mee te nemen bij de 2e Berap 2020 en de in 

de algemene reserve gereserveerde € 736.950 weer te storten in de voorziening groot 

onderhoud gebouwen. 

Argumenten 

Een belangrijk aspect in het beheren van het gemeentelijk vastgoed is het periodiek (eens 

per 4 jaar) vaststellen van structurele onderhoudskosten d.m.v. MeerJarenOnderhouds- 

Plannen (MJOP). Door onderbezetting, wisseling van afdeling en nieuw personeel is het niet 

gelukt om deze volgens schema vast te stellen. Als een actueel MJOP ontbreekt, dan zal de 

opgebouwde voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen in de jaarrekening 2019 

moeten vrijvallen. Om dit te voorkomen is eind 2019 in overleg met de accountant en de 

wethouder afgesproken om een MJOP voor de controle van de jaarrekening 2019 vast te 

stellen voor de periode 2020-2022. 

Nu blijkt dat ons voorstel over het MJOP volgens de accountant de toets van de algemene 

jaarrekening vereisten en het Besluit Begroting en Verantwoording niet kan doorstaan. 

Reden waarom accountant niet akkoord kan gaan 

De financiering van het MJOP wilden we op twee manieren realiseren: een deel m.b.t. 

klimaat en verwarming op afschrijving, het andere deel op basis van voorziening MJOP 

gemeentelijk vastgoed. De accountant gaat niet akkoord om met twee financiële stelsels 

naast elkaar te werken. Dat zou een stelselwijziging betreffen en dat is niet toegestaan 

volgens het Besluit Begroting en Verantwoording jaarrekening. 

Achteraf moeten we constateren dat het idee om een 3-jarig MJOP op te stellen ons niet 

gebracht heeft wat we wilden bereiken: een MJOP dat ook financieel passend zou zijn. 

Dat betekent dat de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen met een bedrag van 

€ 736.950 eind 2019 is vrijgevallen, omdat de voorziening niet correct onderbouwd is. Het 

advies aan de raad is om bij bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 dit bedrag in 

2020 te reserveren ter dekking van een opnieuw in te stellen voorziening MJOP 

gemeentelijke gebouwen. Bij de behandeling van de jaarstukken zullen wij u hier om vragen. 

De komende jaren werken wij aan een Duurzaam MJOP om voor 1 januari 2023 aan de 

wettelijke verplichtingen te voldoen. Hierbij richten we ons op het gemeentelijk vastgoed 

duurzaam en energie neutraal te beheren in 2030. We hebben duurzame MJOP's niet gelijk 

met dit voorstel verwerkt omdat dit een intensieve route is en qua tijdspad niet haalbaar 

bleek. De route die we hiervoor volgen is onze gebouwenbeheervisie actualiseren waarbij we 

de kernvoorraad van het gemeenschappelijk vastgoed vast laten stellen, vervolgens wordt er 

per gebouw met maatwerk een energiescan gemaakt, die als basis wordt ingezet voor de 

DMJOP. Per gebouw kost dit enkele maanden tijd. 



Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een 

frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl 

de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft. Het is gebruikelijk om een 

onderhoudsperiode van 10 jaar inzichtelijk te maken, die elke 4 jaar wordt geactualiseerd. 

Voor onafhankelijk advies hebben we onderhoud specialisten van het bedrijf Thero 

ingeschakeld, ze hebben per gebouw een rapport geschreven. Als 1 op 1 het 

onderhoudsadvies van Thero gevolgd wordt, dan leidt dit tot een jaarlijkse storting 

onderhoud van € 648.467. (Een verhoging van € 360.806) Deze verhoging wordt veroorzaakt 

door tegenvallers op de kosten door prijsstijgingen t.o.v. het in 2013 vastgestelde MJOP, 

door de verhoging van de BTW van 19% naar 21% en het in 2013 genomen besluit om 

onderhoud uit te stellen teneinde een taakstelling uit de Kadernota in te vullen. 

Om de meerkosten te beperken zetten we in afwijking van het Thero rapport het onderhoud 

van enkele gemeentewoningen en twee panden die nog slechts een korte periode door 

kinderopvang gehuurd worden buiten het MJOP. Dit in de verwachting dat we deze panden 

in de nabije toekomst kunnen afstoten. De totale storting aan de voorziening MJOP wordt 

hiermee lager en bedraagt dan jaarlijks € 600.631 voor de periode 2020-2029. (Huidige 

storting € 287.661 + verhoging € 312.970) 

Een samenvatting van het MJOP gemeentelijke gebouwen 2020-2029 is bijgevoegd, daarin 

is overzichtelijk te zien dat het om veel gebouwen gaat. 

Heeft de corona crisis invloed op de MJOP van de gebouwen? Nee, dit heeft geen invloed, 

meerjaren onderhoud is gericht op het in stand houden van gebouwen en daarbij behorende 

technische installaties. 

Risico’s 

Als de verwachte verkoop dan wel privatisering van panden niet, of niet in het verwachte 

tempo plaatsvindt, zal het uitgesloten onderhoud alsnog op enig moment moeten 

plaatsvinden. Om het onderhoudsniveau niet onder “sober en doelmatig” te doen dalen zal er 

dan ruimte binnen de algemene middelen gevonden moeten worden. 

Structureel te weinig besteden aan onderhoud leidt op den duur tot kapitaalvernietiging 

doordat de gebouwen in een vervallen staat zullen raken. 

Op diverse installaties is wet- en regelgeving van toepassing. Mede om hier aan te voldoen 

zijn de budgetten van het MJOP nodig. 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. De 

komende jaren werken wij aan een Duurzaam MJOP om voor 2023 een voorstel te doen om 

aan deze verplichting te voldoen. Dit leidt tot verhoging van de jaarlijkse storting in de 

voorziening. 

Alternatieven 

De meerkosten van dit MJOP verder drukken door de jaren 2028-2029 uitsluiten van het 

totaal, dan zou de jaarlijkse storting € 530.626 bedragen. Wij adviseren dat niet te doen 

omdat dit tot verdere daling van het onderhoud onder het niveau van "sober en doelmatig" 

leidt. 

Ander alternatief is om de volledige volgens het Thero rapport benodigde € 648.467 + 

correctie € 6.183 = € 654.650 per jaar in de begroting op te nemen en daarmee voor de 

komende 10 jaar de storting te verhogen. 



Vervolg 

Zodra wij starten met de uitvoering beginnen we met het groot onderhoud. Parallel aan de 

uitvoering van dit MJOP starten we ook met het DMJOP. Daar waar bij het onderhoud gelijk 

duurzaamheidsaspecten mee kunnen zullen we dat gelijk doen. 
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