Vragen ter voorbereiding op de Commissie

Onderwerp: Meerjaren Investeringsplan Buitensportvoorzieningen

Commissievergadering:

11 mei 2017

Vragen gesteld door:

VVD / I. Luijendijk

Portefeuillehouder:

Egbert Buiter

Teammanager:

Hans Baudoin

Deadline:

10 mei 2017

Vraag:
1.
2.

3.

Wat zijn de gevolgen voor de tarieven van het Meerjaren Investeringplan
Buitensportvoorzieningen en de wijziging van de afschrijvingstermijnen?
Door te kiezen voor de methode van activeren en afschrijven wordt bereikt dat we
pas over 30 jaar omstreeks € 550.000 voor de dekking van de kapitaallasten
nodig hebben. Graag uitleg in de commissie!
Waarom kiezen wij deze methode van verwerken van de
vervangingsinvesteringen niet voor alle reserves en voorzieningen?

Voorstel amendement beslispunt 4 toevoegen:
De kapitaallasten van het Meerjaren Investeringsplan Buitensportvoorzieningen in de
begroting 2017-2020 op te nemen en de begroting 2017-2020 overeenkomstig te
wijzigen.

Antwoord:
1. Het Meerjaren Investering Plan en de wijziging van de afschrijvingstermijnen
hebben geen gevolgen voor de tarieven. Strikt genomen brengen we nu met
het MIP goed in beeld wat we structureel kunnen verwachten in tegenstelling
tot wat we tot op heden op ad hoc basis deden.
2. Dit klopt, op deze manier groeien we geleidelijk naar “een” top van omstreeks €
550.000, die over 30 jaar wordt bereikt. Indien we kiezen voor een voorziening
moet onmiddellijk € 550.000 structureel worden gestort hetgeen ten laste gaat
van de financiële bandbreedte.
3. We zijn vrij in de verwerkingskeuze. Gebruikelijk kiezen we bij onderhoud voor
de methode van reserves en voorzieningen en bij vervanging voor de methode
van activeren (investering). Overigens in het verleden hadden wij hiervoor wel
een voorziening (de voorziening niet gebouwelijke sportvoorzieningen), doch
enkele jaren geleden heeft u besloten deze op te heffen.

Tot slot stelt u voor via een amendement een vierde beslispunt toe te voegen. Wij
hebben in de begroting echter al gedeeltelijk rekening gehouden met de
kapitaalslasten in 2017, ad € 50.000, oplopend tot € 100.000 in 2020.

