
Toelichting Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties 2021-2030 
 
In dit document volgt een toelichting op het Meerjarig onderhoudsplan Accommodaties, hierna te noemen MOP Accommodaties, dat is opgesteld voor de 
jaren 2021 tot en met 2030.  
 
MOP Accommodaties – een samenvoeging van afzonderlijke MOP’s  
Voor elk object dat is opgenomen in het MOP Accommodaties wordt periodiek en afzonderlijke  een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) opgesteld. In het 
MOP Accommodaties komen alle afzonderlijke MOP’s samen tot één integraal financieel meerjarig onderhoudsplan. De afzonderlijke MOP’s zijn 
opgesteld in oktober 2020 en bieden een doorkijk van het onderhoud voor de periode 2021 t/m 2045.  Vanuit de gekozen financiële systematiek (zie 
hieronder) heeft het MOP Accommodatie betrekking op de jaren 2021 t/m 2030.  
 
Algemene uitleg Meerjaren Onderhoudsplan 
Een Meerjaren onderhoudsplan is een rapport waarin staat wanneer welk planmatig onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. 
Door planmatig onderhoud uit te voeren wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat en de gemeente voor onverwachts hoge uitgaven komt 
te staan. Een MOP geeft een richtinggevend kader voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het is geen uitvoeringsplanning. De in het MOP geplande 
werkzaamheden worden alleen uitgevoerd op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is. Jaarlijks wordt door de technisch vastgoedbeheerder beoordeeld 
of ingeplande maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden, of naar voren moeten worden gehaald of uitgesteld kunnen worden. Daarnaast 
kunnen onvoorziene omstandigheden een rol spelen bij de uiteindelijke beslissing over de uit te voeren maatregelen. Hierdoor kunnen op het niveau van 
jaarschijven afwijkingen met de planning ontstaan. Gemiddeld en over de langere termijn bezien mag je reëel verwachten dat de werkelijk uitgevoerde 
maatregelen en bijbehorende kosten overeenkomen met het onderhoudsplan.  
 
Kolom Strategie  
Afhankelijk van het doel van het gemeentelijk object is de te volgen strategie bepaald. Er worden 3 strategieën onderscheiden: 
1. Behouden: het object dient een maatschappelijk doel en blijft deel uitmaken van de vastgoedportefeuille; 
2. Heroverwegen: er vindt een heroriëntatie plaats over het al dan niet aanhouden van het object in de vastgoedportefeuille; 
3. Afstoten: het pand kent niet langer een maatschappelijke doel en is (na besluitvorming in het college) toegevoegd aan de verkooplijst of is aangewezen 
als mogelijke herontwikkelingslocatie.  
 
Kolom Onderhoudsniveau 
Het onderhoudsniveau van de afzonderlijke MOP’s is in principe vastgesteld op ‘sober en doelmatig’. Dit staat gelijk aan het behouden van conditiescore 3 
van de Nederlands Normalisatie-instituut 2767 (NEN 2767) voor gebouwen.  



Voor objecten met als strategie heroverwegen of afstoten geldt een afwijking. Voor deze objecten is het niet logisch meerjarig te reserveren in de 
voorziening. Voor deze objecten is een financiële buffer opgenomen ten behoeve van het nog gewenste danwel noodzakelijke onderhoud dat wordt 
uitgevoerd in lijn met de toekomstvisie van het object.  Het gaat om de volgende objecten: 

▪ De boerderij (Hoogmadeseweg 62), geen MOP, staat op de verkooplijst, hiervoor reserveren we t/m 2023 € 5.000,- per jaar;  
▪ De Buit (Buitenhoflaan 1), geen MOP, staat op verkooplijst, hiervoor reserveren we t/m 2023 € 10.000,- per jaar. 
▪ Gemeentewerf (Simon Smitweg 9), wel MOP, hiervoor wordt t/m 2023 € 10.000,- per jaar gereserveerd; 
▪ Brandweerkazerne (Simon Smitweg 11), wel MOP, hiervoor wordt t/m 2023 € 10.000,- per jaar gereserveerd; 
▪ Leo Kanner School (Touwbaan 42), wel MOP, hiervoor wordt t/m 2023 € 15.000,- per jaar gereserveerd.  

    
Financiële systematiek 
Door het opbouwen van een onderhoudsvoorziening door middel van toevoeging van jaarlijks gelijke bedragen worden onderhoudslasten gespreid. De 
kosten van het werkelijke onderhoud worden ten laste van deze voorziening gebracht. Zo worden pieken en dalen in uitgaven gedempt.  
Voorzieningen moeten altijd de juiste omvang - naar beste schatting - hebben om de verplichtingen, verliezen of risico´s, waarvoor ze zijn ingesteld, te 
kunnen dekken. De jaarlijkse storting aan de onderhoudsvoorzieningen is gebaseerd op het gemiddeld benodigde jaarbedrag over de eerste 10 jaar van de 
onderliggende meerjarige onderhoudsplannen.  
 


