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INLEIDING
Vanuit het kompas werkt de gemeente Midden-Groningen van buiten naar binnen; De burger centraal
vertaalt zich naar de gebouwgebruiker centraal; De gebouwen waar zij gebruik van maken dienen het
doel waar zij het gebouw voor gebruiken; daarvan brengen we het onderhoud op niveau en voldoen
gebouw en installaties aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de gebouwgebruiker op de hoogte gebracht welke
werkzaamheden in het gebouw zullen plaats gaan vinden, welke impact deze zullen hebben en wat de te
verwachten doorlooptijd zal zijn. De bedoeling van de gemeente is in dat kader het faciliteren van
gebouwen en gebouwgebonden installaties. Dit doet zij onder andere door het uitvoeren van pro- en
reactief beheer en onderhoud. Uitgangspunt daarbij is het in stand houden van de levensduur van een
gebouw.

De gemeente Midden-Groningen heeft in juni 2019 bemoeienis bij ongeveer 180 objecten, waarvan 116
opgenomen zijn in het beheerplan. Een overzicht van alle objecten is als bijlage toegevoegd.

Bij veel van de gemeentelijke gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is een staat waarbij
zonder flink ingrijpen de levensduur van een gebouw wordt verkort. In 2019 wordt een start gemaakt
met het ontwikkelen van strategisch- en maatschappelijk vastgoedbeleid. Het nieuwe beleid moet leiden
tot een vastgoedportefeuille welke bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van Midden-
Groningen. Dit beleid wordt leidend om vast te kunnen stellen welke gebouwen we in stand moeten
houden, verduurzamen en welke we moeten gaan afstoten.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat om de lasten op onderhoud te kunnen
egaliseren het opzetten van een onderhoudsvoorziening noodzakelijk is. Vanuit die
onderhoudsvoorziening kunnen de pieken in de onderhoudskosten (langcyclische werkzaamheden of
vervangingsinvesteringen) opgevangen worden.
Dit beheerplan vormt de toelichting op meerjarenbegroting 2019 en verder ten aanzien van beheer en
onderhoud gemeentelijke gebouwen.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLANNING- EN BEGROTING (MJOP en MJOB)
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Voor het planmatig en efficiënt kunnen uitvoeren van onderhoud is het van belang te weten welk
bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud uitgevoerd moet gaan worden en wat de te verwachten
kosten zijn, vooral over meerdere jaren heen. Om dit te kunnen bepalen heeft het team
Gebouwenbeheer in samenwerking met Syplon Bouwmanagement de actuele onderhoudsstaat van de
gemeentelijke gebouwen en gebouwgebonden installaties in kaart gebracht. Dit is uitgevoerd op basis
van de landelijke NEN2767 norm, een objectieve methodiek om de technische staat waarin een bouw- of
installatiedeel zich bevindt vast te stellen. Op basis van de gebouwopnames is het meerjarenonderhouds
planningsysteem gevuld. Met de nieuwe gegevens kan er nu een onderhoudsvoorziening worden opgezet,
een spaarpot voor groot onderhoud. Daarmee voldoen we als Midden-Groningen ook aan de financiële
regels (BBV) die voor gemeenten gelden.

INSPECTIES VOLGENS NEN2767
Op basis van plan-do-check-act verkrijgen en behouden we inzicht in wat de onderhoudsstaat is en
wanneer welk bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud uitgevoerd moet worden. Hiervoor zullen
eens per twee jaar de gebouwen volledig worden geïnspecteerd en op onderdelen jaarlijks. Deze
inspecties worden uitgevoerd conform de landelijk vastgestelde norm NEN 2767. Met behulp van het
meerjarenonderhouds planningsysteem kunnen de benodigde financiële middelen worden vastgesteld,
ook over meerdere jaren heen.

De methodiek conditiemeten NEN2767 kent de volgende onderhoudsniveaus:

• Objecten met een representatieve functie, zoals het gemeentehuis of met een hoge
monumentale waarde worden beheerd op een niveau vergelijkbaar met niveau 2.

• Functionele gebouwen zoals gymzalen, dorps en wijkcentra ed. worden beheerd op een
niveau vergelijkbaar met niveau 3

• Panden die worden verkocht of overgedragen, worden afhankelijk van het type gebruik en de
conditie waarin zij worden overgedragen beheerd op NEN2767 niveau 3 of 4. Bij deze objecten
wordt het onderhoud zoveel mogelijk beperkt.

• Gebouwen die vanwege strategisch aankoopbeleid in eigendom komen van de gemeente worden
op minimaal niveau (voldoen aan wet- en regeling) in de staat waarin ze zijn overgedragen
onderhouden.

• Leegstaande gebouwen, die hun functie verloren hebben worden beheerd op niveau 6 waarbij het
beheer voornamelijk bestaat uit sturen op veiligheid en het voorkomen van overlast voor de
omgeving. Uiteindelijk zullen deze objecten gesloopt worden.

De conditie van een gebouw is een gemiddelde van de condities van alle op een gebouw aan onderhoud
onderhevige onderdelen. De conditie van een onderdeel van een gebouw wordt bepaald door zijn
functionaliteit. Conditie zegt dus niets over de esthetiek, leeftijd of waarde. Conditie zegt iets over
functionaliteit en de staat van onderhoud.

ONDERHOUDSVOORZIENING
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Er is onderscheid gemaakt in onderhoudskosten: Aan de ene kant is er het kortcyclisch onderhoud
(gerekend over een maximum termijn van 3 jaar): storingen, onderhoudscontracten en de wettelijke
verplichtingen. Daarnaast is er het langcyclisch onderhoud. Kosten voor het langcyclisch onderhoud,
welke ontstaan na een langere gebruiksperiode of het behalen van het einde van de technische leeftijd
van een gebouwonderdeel liggen doorgaans hoger en daarbij zijn deze werkzaamheden vaak ingrijpend
van aard. Voorbeelden zijn het vernieuwen van een (plat) dak van een gebouw, het vervangen van een
verwarmingsinstallatie of periodiek schilderwerk. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft
voor dat de lasten op dit langcyclisch onderhoud geëgaliseerd moeten worden door middel van het
opzetten van een onderhoudsvoorziening. Een gemiddeld totaalbedrag voor langcyclisch planmatig
onderhoud over 10 jaar vloeit jaarlijks de onderhoudsvoorziening in. Op deze wijze sparen we als
gemeente voor groot onderhoud.

ONTWIKKELINGEN EN VASTGOEDBELEID
Ons gebouwenareaal zal de komende jaren naar verwachting wijzigen als gevolg van ver(nieuw)bouw
(Scholenprogramma, gemeentelijke huisvesting), verkoop en overdracht aan derde partijen. De nog te
ontwikkelen strategische visie op het gemeentelijk vastgoed wordt daarvoor leidend. Wijzigingen in het
gebouwenareaal leiden tot wijzigingen in het MJOP en MJOB.
De gemeente Midden-Groningen heeft nog geen geharmoniseerd vastgoedbeleid. In 2019 wordt een start
gemaakt met het ontwikkelen van strategisch- en maatschappelijk vastgoedbeleid.
In de drie voormalige gemeenten zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd bij vastgoedbeleid. De
komende jaren willen we het vastgoedbeleid- en beheer voor de gemeente Midden-Groningen verder
ontwikkelen tot een beleidskader waarbinnen keuzes gemaakt kunnen ten aanzien van eigendom en
beheer van vastgoed

Het doel daarin is goede en passende huisvesting voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten.

FINANCIEN EN (MEERJAREN)BEGROTING

Kosten

Vanuit het Meerjaren onderhouds plan (MJOP) zijn de benodigde financiële middelen vertaald naar een Meerjaren

onderhouds begroting (MJOB). Binnen de MJOB worden de kosten voor het kort cyclisch en het lang cyclisch

onderhoud apart in beeld gebracht (de bedragen zijn inclusief de kostprijsverhogende BTW).

Kort cyclische onderhoudskosten

De kosten voor het kort cyclisch onderhoud moeten conform de BBV ten laste van de exploitatie komen. Deze

kosten zijn gebaseerd op het MJOP en vertonen meerjarig een gelijkmatig patroon.

Lang cyclische onderhoudskosten

In de geraamde uitgaven voor het lang cyclisch onderhoud zijn de kosten van het achterstallig onderhoud dat niet

in 2018 wordt uitgevoerd, verdeeld over de eerste 2 jaren. Daarmee voldoen we aan de eis vanuit de BBV om

achterstallig onderhoud binnen 4 jaar weg te werken.

De term groot onderhoud in de BBV is analoog aan lang cyclisch onderhoud. De kosten voor het groot onderhoud

kunnen conform de BBV ten laste van de exploitatie gebracht worden. Maar zoals in de tabel hierboven zichtbaar

is, variëren deze kosten tonnen per jaar. Daarom biedt de BBV de mogelijkheid om de kosten van het groot

onderhoud te egaliseren via een voorziening.

Werking voorziening groot onderhoud

Jaarlijks wordt een gelijkblijvend bedrag in de voorziening groot onderhoud gestort, ten laste van de exploitatie.

Daarmee blijft de druk in de begroting jaarlijks gelijk. De werkelijke kosten gaan niet ten laste van de exploitatie,

maar ten laste van de voorziening groot onderhoud.

MJOB Midden-Groningen 2019 2020 2021 2022

kort cyclisch onderhoud 741.000 629.000 629.000 629.000

MJOB Midden-Groningen 2019 2020 2021 2022

= uitgesteld onderhoud tlv voorziening 994.000 173.000 0 0

+ regulier lang cyclisch onderhoud 993.000 984.000 772.000 1.002.000

lang cyclisch onderhoud 1.987.000 1.157.000 772.000 1.002.000
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Het benodigde budget voor de onderhoudskosten die ten laste van de exploitatie gaan is voor de volgende 4 jaar als

volgt geraamd.

Om te zorgen dat de voorziening toereikend is voor de uitgaven aan groot onderhoud in de komende 10 jaar is naast

een jaarlijkse storting van € 1,1 miljoen een initiële storting in 2019 nodig van bijna € 2,2 miljoen. Dit is nodig om

de hogere kosten van het uitgesteld groot onderhoud in 2019 en 2020 te dekken en om te zorgen dat de voorziening

voldoende is voor de komende 10 jaar.

De initiële storting komt vanuit drie bestaande voorzieningen (€ 1,2 miljoen) en een deel van het

onderhoudsbudget in 2019 (€ 1,0 miljoen). In onderstaande tabel wordt dat uiteengezet.

Het verloop van de voorziening is in de komende 10 jaar als volgt.

Het beheerplan moet conform de BBV om de 5 jaar geactualiseerd worden. Over 5 jaar kan de voorziening worden

geactualiseerd op basis van de uitwerking van het nog op te stellen beleid Maatschappelijk vastgoed en de stand

van zaken na afronding van het project Centrale huisvesting en het programma Huisvesting Onderwijs.

Baten

Er zijn geen financiële baten.

Dekking

In de begroting 2018 zat een structureel onderhoudsbudget van ca. € 1,9 miljoen, die was gebaseerd op de

samenvoeging van de begrotingen 2017 van de voormalige gemeenten. Hierin zat € 100.000 budget voor

calamiteitenonderhoud.

Uit de opstelling van de MJOB bleek dat structureel ongeveer € 1,8 miljoen nodig was. Vervolgens is het

calamiteitenonderhoud afgeraamd en resteert structureel ca. € 1,8 miljoen onderhoudbudget. Een klein deel

daarvan ca. € 57.000,- is niet gerelateerd aan het MJOP. De MJOB is afgestemd op dat resterende budget van € 1,74

miljoen, zodat de invoering van de voorziening voor groot onderhoud budgetneutraal plaats kan vinden. Daarvoor is

het wel noodzakelijk dat voor € 152.000,- aan installatiewerkzaamheden wordt geactiveerd. De kapitaallasten

daarvan bedragen 15 jaar lang € 12.000,- en passen binnen dit budget. Samengevat ziet dat er als volgt uit:

MJOB Midden-Groningen 2019 2020 2021 2022

kort cyclisch onderhoud 755.000 614.000 586.000 649.000

jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

onderhoudskosten in paragraaf kapitaalgoederen 1.755.000 1.714.000 1.686.000 1.749.000

MJOB Midden-Groningen 31-12-2017 storting onttrekk 31-12-2018

voorziening gymlokalen HS 790.376 62.683 -93.889 759.170

voorziening achterstallig onderhoud SL 330.431 0 -4.527 325.904

voorziening achterstallig onderhoud MW 153.380 0 -1.561 151.819

Beschikbaar vanuit bestaande voorzieningen 1.236.893

+ vanuit onderhoudsbudget in 2019 1.000.000

Beschikbaar voor initiële storting 2019 2.236.893

MJOB Midden-Groningen (x 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

initiële storting 2.237

jaarlijkse storting 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

onttrekking kosten groot onderhoud 1.987 1.157 772 1.002 705 1.476 982 1.082 432 1.715 652

Stand groot onderhoudsvoorziening 250 192 520 618 1.013 636 754 772 1.441 826 1.274
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Financiële besluitvorming

Bij de besluitvorming over de herijking van de reserves en voorzieningen is in april 2018 al besloten dat de drie

voorzieningen betrokken worden bij de vorming van de voorziening groot onderhoud Gebouwen. Dit vraagt alleen

een technische, budgetneutrale begrotingswijziging voor 2019, omdat de benodigde druk voor het werken met de

onderhoudsvoorziening al in de begroting is opgenomen. Die begrotingswijziging zit bij de voorjaarsnota 2019 in.

In het vervolg wordt jaarlijks bij de begroting voor het volgende jaar het budget voor klein onderhoud

geactualiseerd. Behoudens grote wijzigingen wordt de begroting voor het groot onderhoud en de raming voor de

voorziening per vijf jaar geactualiseerd op basis van het dan actuele MJOP van het team Gebouwenbeheer.

KANTTEKENINGEN
Bij het opgeleverde MJOP en MJOB zijn een aantal kanttekeningen.

• Gebouwen die in aanmerking komen voor versterking vanuit het scholenprogramma zijn enkel de
lopende onderhoudscontracten en de wettelijke verplichtingen mee genomen. Omdat de
verwachting is dat deze gebouwen constructief drastisch worden gewijzigd en zelfs qua gebruik
opnieuw beschouwd kunnen gaan worden, is besloten om ze alleen op de lopende
onderhoudscontracten en de wettelijke verplichtingen mee te nemen. Na oplevering zal er
immers een nieuwe situatie (lees gebouw) ontstaan en zal er na opname dus ook een vernieuwd
MJOP op- of samengesteld worden.

• Met dit MJOP en MJOB is nu een basis gelegd voor het structureel planmatig werken voor team
Gebouwenbeheer. Doordat de initiële inspectie grotendeels door een externe partij is uitgevoerd
zal een eigen (verfijndere) interpretatie van bijvoorbeeld het vaststellen van gebreken, de
expertise over installaties of de manier van onderhouden in de komende jaren garant staan voor
een steeds nauwkeuriger wordend MJOP en MJOB.

• Gebouwen die in aanmerking komen voor sloop zijn deels in beeld, maar nog niet volledig. Vanuit
het scholenprogramma was bijvoorbeeld tot voor kort nog niet duidelijk welke gymlokalen
gesloopt, verkocht of verstevigd en gerenoveerd gaan worden. Zolang onduidelijkheid bestaat
over de sloop, verkoop of versteviging wordt onderhoud uitgevoerd op instandhouding.

• Bij veel van onze gemeentelijke gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is een staat
waarbij zonder flink ingrijpen de levensduur van een gebouw wordt verkort. Legitieme politieke,
beleidsmatige- en financiële keuzes uit het verleden liggen hier aan ten grondslag. In 2019, 2020
en 2021 zullen bij alle relevante objecten de achterstalligheden als project worden opgelost.

• Tijdens inspectie is een aantal asbestverdachte onderdelen aangetroffen, dat nader onderzoek
vraagt. Daarnaast is aannemelijk dat ook op in verschillende onderdelen asbest bevindt maar dat
deze niet middels de MJOP inspecties geconstateerd kunnen worden, doordat deze verborgen zijn

MJOB Midden-Groningen 2019 2020 2021 2022

kosten kort cyclisch onderhoud 741.000 629.000 629.000 629.000

jaarlijkse storting in voorziening groot onderhoud 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

kapitaallasten installaties >10K achterstall onderh. 12.000 12.000 12.000

Totaal kosten onderhoud uit exploitatie 1.741.000 1.741.000 1.741.000 1.741.000

budget onderhoud 2018 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000

-/- aframing calamiteitenbudget onderhoud MW -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

dekking onderhoudsbudget 2019 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000

-/- deel onderhoudsbudget niet gebouwenbeheer 59.000 59.000 59.000 59.000

Totaal dekking onderhoud Gebouwen 2019 1.741.000 1.741.000 1.741.000 1.741.000
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en enkel met destructief onderzoek aan het licht kunnen komen. Hiervoor voeren we voor 2019
een extra post van €100.000,- voor onderzoek en sanering op.

• Dit beheerplan voorziet niet in de verduurzaming van gebouwen. Op basis van het strategische
vastgoedbeleid moet nog worden bepaald welke gebouwen onderdeel van de strategische
vastgoedportefeuille blijven. Verduurzaming van gebouwen zal als los project met bijbehorende
financiële consequenties worden opgepakt. Uiteindelijk zal dit leiden tot een MJOP en MJOB
waarin duurzaamheid wordt mee geraamd.
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