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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
4.3.1 Inleiding

In deze paragraaf geven we een dwarsdoorsnede van de meerjarige uitgaven voor het onderhoud We maken onderscheid
in kapitaalgoederen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld wegen, openbare verlichting, bruggen, openbaar groen en
riolering) en gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld Huis van de Stad, Schouwburg, Cultuurhuis De Garenspinnerij).
De uitgaven zijn opgenomen in de verschillende programma's van de begroting.
Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de onderstaande nota's die door de raad zijn vastgesteld:
Nota
Nota onderhoud schoolgebouwen
Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Nota lange-termijn-investeringen (LTI)
Nota beheerplan groot- en vervangingsonderhoud (GoVo)
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)
Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Datum vaststelling
Vastgesteld op 12-12-2005
Vastgesteld op 13-12-2006
Vastgesteld op 03-10-2005,
actualisatie in 2016 (ter kennisname) aan de raad aangeboden
Vastgesteld op 25-05-2011
Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie (ter kennisname) wordt in
november 2016 aan de raad aangeboden
Vastgesteld op 17-12-2014
Vastgesteld op 27-06-2005

In totaal geeft Gouda jaarlijks rond de € 32 miljoen uit aan onderhoud van kapitaalgoederen. Omdat de
onderhoudsbehoefte per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven ook jaarlijks verschillen. Daarom worden
egalisatievoorzieningen gebruikt waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. In een jaar dat er minder wordt uitgegeven
dan begroot, groeit de voorziening, en de middelen uit de voorziening zijn beschikbaar in een jaar waarin er meer wordt
uitgegeven dan wordt toegevoegd aan de voorziening.

4.3.2 Onderwijsgebouwen
4.3.2.1 Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die
verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk
voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. De gemeentelijke
gymnastiekzalen zijn in de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda ondergebracht. Sport.Gouda voert hier het
beheer en onderhoud uit. Alleen de gymnastiekzaal aan de Snoystraat wordt nog door gemeente onderhouden en beheerd.
De gemeente stelt jaarlijks een programma Onderwijshuisvesting vast waarin de huisvesting- (en daaraan gerelateerde)
aanvragen van de schoolbesturen zijn opgenomen.

4.3.2.2 Financiële middelen

Groot onderhoud
Jaarlijks is rond de € 900.000 beschikbaar voor het planmatig vervangingsonderhoud.
Bedragen * € 1.000
Stand 1 januari
Dotatie
Uitputting

Rekening
2017
226
243
86

Begroting
2018
383
139
139

Begroting
2019
383
97
97

Begroting
2020
383
208
208

Begroting
2021
383
117
117

Begroting
2022
383
139
139

Dagelijks onderhoud
Voor het groot en dagelijks onderhoud van de bruikleenscholen (waar de gemeente wel eigenaar van is, maar die zonder
huurvergoeding ter beschikking worden gesteld) en gymzalen blijft nog wel budget nodig. Voor het onderhoud aan
deze gebouwen is in programma 5, Cultuur, Sport en Recreatie, in de begroting 2019 een budget van rond de € 90.000
beschikbaar.

4.3.3 Gemeentelijke gebouwen en objecten
4.3.3.1 Beleid

Het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2014-2019 is opgesteld op basis van de onderhoudsbehoefte per object. Het uit te
voeren onderhoud wordt per jaar binnen het beschikbare budget geprioriteerd op basis van de conditie van een pand en de
daarmee samenhangende risico’s.
De Goudse Schouwburg kent een eigen onderhoudsvoorziening. Ook voor de Schouwburg is een meerjarig
onderhoudsplan opgesteld. De onderhoudsbehoefte is over de hele onderhoudscyclus tot 2019 aanzienlijk groter dan de
jaarlijkse dotatie in de voorziening. De algemene onderhoudsvoorziening biedt ruimte om een extra bijdrage te leveren aan
het onderhoud van de Schouwburg.
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