
Memo

Aan: de leden van de gemeenteraad

Van: het college

Datum:  24 april 2018

Betreft: Afronding ontvlechting en aankoop sportzaal 
MFC Antares

Geachte leden van de raad,

November 2015 heeft de gemeenteraad besloten de samenwerking bij de exploitatie 
van MFC Antares te ontvlechten. De aankoop van sportzaal Antares is het sluitstuk 
van het  ontvlechtingstraject, dat samen met de Woningstichting Leusden en Voila is 
ingezet. Inzet van het doorlopen ontvlechtingstraject is geweest om, in tegenstelling 
tot de eerder aangegane  algemeen geformuleerde samenwerkingsovereenkomst die 
op meerdere manieren uitlegbaar was, over alle relevante zaken sluitende en 
heldere afspraken te maken.
Het raadsbesluit van 23 maart 2017 (nr. 280468) vormt daarbij het financiële kader, 
waarin besloten is voor de aankoop een krediet beschikbaar te stellen van 
€1.530.000 (€1.520.000 aankoop sportzaal en €10.000 aankoop inventaris) plus een 
investeringsbijdrage aan WSL van € 100.000 voor het realiseren van o.a. een eigen 
ontsluiting van de sportzaal.

Na afronding van deze bouwkundige en installatietechnische aanpassingen  is op 30 
augustus 2017 de koopakte getekend en heeft de gemeente bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar de sportzaal in gebruik genomen. 

Voor de akte van splitsing en levering van de sportzaal moesten nog wel nadere 
fiscale afspraken gemaakt worden tussen gemeente en WSL. Daarbij is door beide 
partijen fiscaal advies ingewonnen en is uiteindelijk overeengekomen dat de bij de 
overeenkomst sprake is van overdracht van algemeenheid van goederen.

Gevolg hiervan is dat de Woningstichting de niet verrekenbare herziening btw op het 
onderwijsdeel aan de gemeente vergoed (40% onderwijsdeel herzieningstermijn tot 
eind 2020); In de nota van afrekening is een bedrag van € 54.893 op de koopsom 
van €1.520.000 in mindering gebracht;
Bovendien staat WSL garant staat voor de mogelijk nadelige financiële effecten die 
kunnen ontstaan als gevolg van een voorziene wetswijziging per 1 januari 2019 (in 
totaal maximaal €49.404,-- voor de periode 2019-2020). Daarbij gaat sport onder de 
vrijstelling vallen en is de herziening- btw voor dit deel mogelijk niet meer te 
verrekenen. Het risico dat deze situatie zich voor zal gaan doen wordt ingeschat op 
minder dan 10%.
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Afhankelijk van welke compensatie het rijk daarvoor aan de gemeenten gaat bieden 
kan hier een financieel risico voor de gemeente gaan ontstaan. Dit risico wordt 
afgedekt door de Woningstichting doordat zij volledig bijdragen in het tekort na 
compensatie van het Rijk.

In dezelfde periode is ook meer duidelijkheid ontstaan over de te verwachten 
eigenaarslasten en servicekosten ten gevolge van de splitsing. 
Deze kosten en lasten bedragen jaarlijks circa €70.000 en zijn in lijn met de 
oorspronkelijke businesscase. 
Deze kosten zijn middels een afzonderlijke begrotingswijziging al geraamd in de 
gemeentelijke exploitatiebegroting waarbij de dekking is gevonden in de vrijval van 
de huurlasten voor de sportzaal. 

De akte van splitsing en de akte van levering worden begin april op een paar kleine 
tekstuele zaken nog aangepast, waarna deze bij de notaris gepasseerd kunnen 
worden.

Onderdeel van de ontvlechting betrof ook het maken van nieuwe afspraken tussen 
WSL, Voila en gemeente over het gebruik en de huur van de onderwijsruimtes 
binnen Antares.
De gemeente huurt 2.892 m2 verhuurbaar vloeroppervlakte (vvo), onderverdeeld in 
een flexibel deel van 1.001 m2 / 8 onderwijsruimten voor een periode van 10 jaar en  
een vast deel van 1891 m2 / 17 onderwijsruimten voor een periode van 40 jaar (tot 
2057). Met Voila heeft de gemeente een nieuwe gebruiksovereenkomst gesloten 
voor deze ruimtes.
Op jaarbasis bedraagt de huurprijs  € 264.012,-- (€ 22.001,--/maand); prijspeil 2017. 
De nieuwe huursom is middels een afzonderlijk begrotingswijziging al geraamd in de 
gemeentelijke exploitatiebegroting. De huursom wordt gedekt vanuit de reserve 
onderwijshuisvesting.
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