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Kennisnemen van: 
De inhoud van deze brief. 

Beste raadsleden, 

In de raadsvergadering van 30 oktober heeft uw raad een motie aangenomen waarin is 
aangegeven dat: 
'De vrijgevallen kapitaallasten moeten worden opgespaard waarmee een voorziening kan 
worden getroffen voor nieuwbouw van sportaccommodaties in de toekomst.' 
U verzoekt het college daarom; 

1. Om onderzoek te doen naar het instellen van een dergelijke voorziening en te 
onderzoeken hoe deze kan worden ingericht. 

2. Een overzicht te overleggen die inzicht geeft in de kapitaallasten van de 
gemeentelijke sportaccommodaties die in de toekomst gaan vrijvallen omdat deze 
geheel zijn afgeschreven. 

Met deze brief informeren wij u hierover. 

Ad.1 Instel/en van een voorziening voor nieuwbouw sportaccommodaties. 
Bij het IHP (Integraal HuisvestingsPlan) onderwijshuisvesting is in het verleden en wordt nog 
steeds het gedeelte van de algemene uitkering dat is bestemd voor onderwijshuisvesting 
gereserveerd. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van de algemene middelen, maar wordt 
jaarlijks gestort in de reserve onderwijshuisvesting. Uit deze reserve worden de jaarlijkse 
lasten voor de onderwijshuisvesting (exploitatie, rente, afschrijving) gedekt. 

Bij sportaccommodaties is geen sprake van een inkomst in de vorm van een (gedeelte van 
de) algemene uitkering dat gereserveerd kan worden voor de jaarlijkse lasten. 
Om toch een bedrag te kunnen reserveren voor deze accommodaties kan er voor worden 
gekozen om de vrijvallende kapitaallasten van geactiveerde investeringen in 
sportaccommodatie(rente + afschrijving) niet ten gunste van de algemene middelen te laten 
vrijvallen maar deze te reserveren. Dit zou kunnen door de vrijvallende bedragen te storten 
in een nieuw te vormen reserve Sportaccommodaties. De aldus gereserveerde 
begrotingsruimte kan dan ingezet worden voor de dekking van kapitaallasten van 
toekomstige (vervangings)investeringen in sportaccommodaties. 



Ad 2. Overzicht van de vrijvallende kapitaal/asten 
Bijlage 1 bevat de doorrekening van de vrijval kapitaallasten van de gemeentelijke 
sportaccommodaties (taakveld 520 sportaccommodaties) tot en met 2035. Uit de 
doorrekening komt naar voren dat tot en met 2029 de vrijval minimaal is. Deze is gemiddeld 
ca. € 10.000 per jaar. Pas met ingang van 2030 loopt dit bedrag fors op naar € 256.000 in 
2035. Vanaf 2030 ontstaat er dus structurele ruimte voor het doen van 
(vervangings)investeringen. De vrijval wordt grotendeels veroorzaakt door vrijvallende 
kapitaallasten van kunstgrasvelden. 

Concreet betekent dit dat tot en met 2029 weinig kan worden gedaan met de reserve c.q. 
budgettaire ruimte en dat er vanaf 2030 structureel geld beschikbaar komt voor eventuele 
investeringen in sportaccommodaties. 
Indien meteen in 2021 wordt gestart om de vrijvallende kapitaallasten te reserveren in de 
reserve sportaccommodaties, dan betekent dit een geringe verslechtering van het 
meerjarenperspectief in de begroting 2020, omdat deze vrijval op dit moment al in het 
meerjarenperspectief is meegenomen: 

meerjarenperspectief begroting 2020 
Aanpassing door vrijval naar reserve sportacc. 
Meerjarenperspectief begroting 2020 na aanpassing 

2021 
144.620 
-7.088 

137.532 

2022 
56.247 
-5.886 
50.361 

2023 
267.053 
-3.654 

263.399 

De reserve sportaccommodaties bedraagt dan ultimo 2029 na storting hierin van de 
vrijgevallen kapitaallasten € 96.500. 

Als niet eerder dan met ingang van 2024 de vrijvallende kapitaallasten worden gereserveerd 
in de reserve sportaccommodaties, zijn er geen gevolgen voor het meerjarenperspectief in 
de begroting 2020 en bedraagt de reserve sportaccommodaties ultimo 2029 € 79.871. 

Het instellen van een reserve uit de vrijvallende kapitaallasten heeft tot gevolg dat 
investeringen in sportaccommodaties kunnen worden gedaan zonder dat er een afweging 
met andere beleidswensen hoeft plaats te vinden. 
Het betekent ook dat er minder structurele middelen beschikbaar zijn voor nieuwe wensen. 
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