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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 9 juli 2020, 
Agendapunt 10.  RV  Kaderbrief 2021 

Onderwerp: Groot onderhoud: de tering naar de nering 

Overwegende dat: 
• De gemeente de tering naar de nering zal moeten zetten om de begroting structureel 

sluitend te krijgen, ook voor het onderdeel groot onderhoud; 
• Onze accountant constateert dat over dit groot onderhoud "het verschil tussen de 

voorzieningen en de beheersplannen toe neemt doordat de investeringen 
achtergebleven zijn t.o.v. begroot". (blz. 25 van het concept accountantsrapport over 
de jaarrekening 2019) 

• Deze accountant tevens van mening is dat er "geen aanwijzingen zijn voor 
achterstallig onderhoud en onveilige situaties". (blz. 26, idem) 

• Tot slot de accountant stelt dat het "van belang is dat er een gedegen financiële 
planning aanwezig moet zijn om de omvang van de voorzieningen te bepalen en te 
controleren." (idem) 

• Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat van € 4,2 miljoen begrote kosten voor groot 
onderhoud kapitaalgoederen er € 0,6 miljoen niet is uitgegeven = 14%. (blz. 96 van de 
jaarrekening 2019) 

• Van de 12 beheersplannen voor het groot onderhoud er al 8 gedateerd zijn; (idem) 
• In de meerjarenraming voor groot onderhoud het volgende gereserveerd is: €4,2 

miljoen in 2021, 4,8 miljoen in 2022 en 5,1 miljoen in 2023; 
• De gedegen financiële planning hiervoor ontbreekt plus dat het afgelopen jaar de 

kosten aanzienlijk lager bleken dan begroot; 
• Er nog geen aanwijzingen zijn dat de kosten voor groot onderhoud zullen stijgen, 

eerder zullen deze dalen; 
• 7% ruim voldoende is om onze begroting (met de huidige inzichten) structureel 

sluitend te krijgen en nog altijd ruim binnen de 14% die in 2019 te veel is begroot. 

Verzoekt het college: 
Om voor het groot onderhoud nieuwe kaders en uitgangspunten aan de raad voor te leggen 
waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met een budget dat 7% minder is dan 
nu geraamd en hiermee bij het opstellen van de begroting / voorjaarsnota 2021 rekening te 
houden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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