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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders    Leiderdorp, 1 september 2021 

       

Onderwerp: Meerjarig onderhoudsplan 

(MOP) Accommodaties 2021-

2030 

   Aan de raad.  

 

    

*Z0395EEA2A9* 
Beslispunten 

1.  het onderhoudsniveau voor instandhouding van het maatschappelijk vastgoed vast te stellen op 
‘sober en doelmatig’;   

2.  het hieruit voortvloeiende Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties 2021-2030 vast te 
stellen; 

3.  voor de begroting 2022 – 2025 in te stemmen met het voortzetten van de jaarlijkse storting in 
de voorziening onderhoud gebouwen ad. € 598.347,- per/jaar. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad besluit het Meerjarig onderhoudsplan (MOP) gemeentelijke panden en maatschappelijke 
accommodaties 2021-2030 vast te stellen.  
Het plan is een financiële uitwerking van het benodigde meerjarig onderhoud voor het in stand houden van 
panden en accommodaties voor de komende 10 jaar en geeft inzicht in het gekozen onderhoudsniveau, wat 
dat de gemeente kost (meerjarig budgettair beslag) en welke financiële systematiek wordt gevolgd (het 
‘sparen’ voor onderhoudsuitgaven in een voorziening). Het vaststellen van het plan en de bijbehorende 
jaarlijkse storting in de voorziening maken het mogelijk om uitvoering te geven aan onderhoud van 
gebouwen en het in stand houden van het Leiderdorp vastgoed dat bijdraagt aan het verwezenlijken van 
gemeentelijke doelstellingen, wettelijke taken en de gemeentelijke huisvesting. 
 

2 Inleiding 

De gemeente Leiderdorp heeft het eigendom van een divers bestand aan gemeentelijke panden en 
maatschappelijke accommodaties, hierna te noemen objecten. Om deze objecten op doelmatige wijze te 
kunnen beheren, worden afzonderlijke Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP’s) opgesteld door een extern 
bureau. Periodiek (minimaal eens per 4 jaar) worden alle afzonderlijke MOP’s geactualiseerd en vervolgens 
samengevoegd tot één integraal Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties, hierna te noemen MOP 
Accommodaties. In dit voorstel bieden wij uw raad het MOP Accommodaties 2021-2030 aan (bijlage 1) plus 
een toelichting daarop (bijlage 2). 
 
Via dit voorstel biedt het college het MOP Accommodaties 2021-2030 aan ter vaststelling door uw raad. Het 
gevraagde besluit is gericht op het vaststellen van het (financiële) onderhoudsplan voor de komende 10 jaar, 
met als grondslag onderhoudsniveau ‘sober en doelmatig’. En het vaststellen van de daarbij benodigde 
jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen.  
Het is de eerste keer dat het college de onderbouwing van de jaarlijkse storting in de voorziening voorlegt 
aan uw raad. Aanleiding hiertoe is de financiële verordening 2018 waarin is opgenomen dat het college eens 
in de vier jaar ter vaststelling aan uw raad aanbiedt het Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties.  
 
Voorgeschiedenis 
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1. De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt tot heden een bedrag van € 
598.347,- per/jaar. 
 

3 Beoogd effect 

Het gemeentelijk vastgoed dat benodigd is voor het realiseren van onze beleidsdoelen in stand te houden op 
onderhoudsniveau ‘sober en doelmatig’ (NEN2767 conditiescore 3) en de in de begroting voor onderhoud 
gereserveerde bedragen daarop af te stemmen. 
 

4 Argumenten 

1.1 Door het vastgoed te onderhouden conform het onderhoudsniveau ‘sober en doelmatig’ sluiten wij aan 
bij de standaard in de markt. 
Het opstellen van een MOP start met het uitvoeren van een conditiemeting. NEN2767 is hierop van 
toepassing. Deze normering brengt uniformiteit in de wijze waarop de kwaliteit van bouwdelen worden 
beoordeeld. De conditie van een bouwdeel wordt uitgedrukt in een conditiescore van 1 t/m 6, waarbij 1 
staat voor een uitstekende conditie en 6 voor een zeer slechte conditie. 
 

 
 
De MOP’s voor de gemeentelijke objecten zijn opgesteld door het adviesbureau BouAd. Het is de standaard 
in de markt dat voor de te treffen maatregelen wordt ingezet op het bereiken of minimaal behouden van 
conditiescore 3 per bouwdeel (=redelijke kwaliteit), ook wel te typeren als ‘sober en doelmatig’. Gemeente 
Leiderdorp volgt het advies van BouAd. De MOP’s zijn dan ook opgesteld op conditiescore 3. Er wordt per 
object niet gedifferentieerd op het onderhoudsniveau. Voor alle objecten die behouden blijven wordt 
ingezet op conditiescore 3. 
 
Een uitzondering is van toepassing op objecten met als strategie ‘Afstoten’ of ‘Heroverwegen’. Voor deze 
objecten is het niet logisch meerjarig te reserveren in de voorziening. Wel is er voor gekozen om voor deze 
objecten een financiële buffer op te nemen ten behoeve van het nog gewenste dan wel noodzakelijke 
onderhoud dat wordt uitgevoerd in lijn met de toekomstvisie van het object. Denkt u daarbij aan verkoop 
van het object of herontwikkeling van de locatie (slopen). 
 
2.1. / 3.1 Met het vaststellen van het MOP Accommodaties 2021-2030 en het reserveren van de daarvoor 
benodigde middelen wordt het in stand houden van gemeentelijk vastgoed geborgd.  
Het MOP Accommodaties is een financiële uitwerking van het benodigde meerjarig onderhoud voor het in 
stand houden van de objecten voor de komende 10 jaar. Het plan geeft inzicht in 
het gekozen onderhoudsniveau en wat dat de gemeente kost. Het vaststellen van het plan en de 
bijbehorende jaarlijkse storting in de voorziening maken het mogelijk om uitvoering te geven aan de in de 
afzonderlijke MOP’s opgenomen onderhoudswerkzaamheden. Deze uitvoering resulteert erin dat 
Leiderdorps vastgoed in een nette staat verkeert, wat bijdraagt aan gemeentelijke doelstellingen, wettelijke 
taken en gemeentelijke huisvesting. 
3.2 Het totaal benodigde budget voor planmatig onderhoud past binnen de gereserveerde bedragen in de 
programmabegroting.  
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De jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt tot heden een bedrag van € 598.347,- 
per/jaar. Het MOP Accommodaties 2021-2030 laat zien dat er voor de komende 10 jaar een jaarlijkse 
storting benodigd is van € 596.694,-. Het vaststellen van het MOP Accommodaties 2021-2030 brengt geen 
financiële consequenties met zich mee voor de programmabegroting.  
 
3.3 Het draagt bij aan een verantwoorde en doelmatige financiële huishouding van de kapitaalgoederen van 
de gemeente Leiderdorp. 
Met een jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen wordt geborgd dat er voldoende 
meerjarig budget is voor onderhoud van kapitaalgoederen (gebouwen). Met een jaarlijkse vaste dotatie 
worden onderhoudslasten over meerdere jaren gespreid. De kosten van het werkelijke onderhoud worden 
ten laste van de voorziening gebracht. Zo worden pieken en dalen in uitgaven gedempt.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1. In dit voorstel wordt voor alle te behouden panden het onderhoudsniveau ‘sober en doelmatig’ 
(conditiescore 3) gehanteerd. Vanuit het college bestaat de ambitie voor het opstellen van Strategisch 
Vastgoedbeleid waarbinnen kaders opgenomen kunnen worden om te differentiëren op het 
onderhoudsniveau.  
Een mogelijkheid zou kunnen zijn om panden met een grote maatschappelijke betekenis en veelvuldig 
gebruik op een hogere conditiescore te houden dan andere panden. Uiteraard brengt dit de financiële 
consequentie met zich mee dat jaarlijkse dotaties aan de voorziening verhoogd moeten worden. 
 
2.1/3.1  Planmatig onderhoud voor De Leo Kannerschool (Touwbaan 42 A t/m D) is in dit MOP niet meer 
volledig meegenomen  
De Gemeente Leiderdorp en de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) zijn in gesprek over de toekomst van het 
schoolgebouw aan de Touwbaan 42 in Leiderdorp, waar het P.C. Hooftcollege is gevestigd. Op meerdere 
vlakken voldoet het gebouw niet aan de wensen die aan voortgezet speciaal onderwijs worden gesteld. Om 
een onderbouwde keuze te kunnen maken voor (ver)nieuwbouw of instandhouding, wordt momenteel door 
ICS onderzocht of het gebouw op de lange termijn als volwaardige VSO-ZMOK-vestiging, tegen acceptabele 
kosten in stand te houden is. De LKO betaalt hiervoor een gebruiksvergoeding en wij hebben een bedrag van 
€1.750.000,- gereserveerd in de onderhoudsvoorziening voor de komende 10 jaar.  

 
Omdat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nog niet gereed zijn, stellen wij voor om geen grote 
onomkeerbare onderhoudsuitgaven te doen. Wel is er budget opgenomen om noodzakelijk onderhoud 
direct uit te kunnen voeren. Mocht er toch gekozen worden voor instandhouding dan zal, uitgaande van de 
huidige reservering, de jaarlijkse dotatie naar de onderhoudsvoorziening met ca. €175.000 verhoogd moeten 
worden.  
 

6 Duurzaamheid  
Door planmatig onderhoud uit te voeren wordt achterstallig onderhoud voorkomen en blijven de 
gemeentelijke objecten voor een langere periode op een redelijk onderhoudsniveau. Onderhoud 
gerelateerde duurzaamheidsmaatregelen voor de panden (bv. dakisolatie of dubbel glas) zijn meegenomen 
op die momenten dat vervanging aan de orde is. Voor uitbreiding met duurzaamheidsoplossingen (bv. 
wezenlijke verbetering energetische prestatie of dakrenovatie op nieuwbouwniveau) worden separate 
investeringskredieten bij uw raad aangevraagd. 
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7 Financiën 
Het vaststellen van het MOP Accommodaties 2021-2030 brengt geen financiële consequenties met zich mee 
voor de programmabegroting. Het MOP Accommodaties 2021-2030 laat zien dat storting van een bedrag van 
€ 598.347,- per jaar in de onderhoudsvoorziening afdoende is om het Leiderdorps vastgoed voor de 
komende 10 jaar in stand te houden.  
 

8 Communicatie  
Niet van toepassing. 
 

9 Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 
 
 

 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,  
 
de secretaris,             de burgemeester,  
 
 
M. Roos               L.M. Driessen-Jansen  
 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: MOP Accommodaties 2021-2030 
Bijlage 2: Toelichting MOP Accommodaties 2021-2030  


