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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
4.3.1 Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke
diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en
viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke
gebouwen.
In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het
onderhoud heeft gekost.
Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:
Nota
Nota onderhoud schoolgebouwen (tbv de schoolgebouwen die niet aan de
schoolbesturen zijn overgedragen)
Kadernota Vastgoed
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)
Nota Lange Termijn Investeringen (LTI)
Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo)
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)
Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022

In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Onderwijsgebouwen
Groot onderhoud
Dagelijks onderhoud
Gemeentelijke objecten en gebouwen
Groot onderhoud
Dagelijks onderhoud
Openbare ruimte
Groot onderhoud via voorziening
Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI
Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut
Dagelijks onderhoud (exploitatie)
Rioleringen
Totaal lasten exploitatie (incl. btw)
Sportfaciliteiten
Groot en dagelijks onderhoud
TOTAAL

Datum vaststelling
Vastgesteld op 12-12-2005
Vastgesteld op 12-12-2012
Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter
kennisname in 2014 aan de raad aangeboden
Vastgesteld op 25-05-2011
Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter
kennisname in november 2016 aan de raad
aangeboden
Vastgesteld op 17-12-2014
Vastgesteld op 05-07-2017

Begroting 2017

Realisatie 2017

252
81

86
95

694
225

785
225

2.589
4.838
3.500
8.697

4.303
3.246
2.728
8.515

12.106

12.018

0
29.482

8
29.281

4.3.2 Onderwijsgebouwen

Beleid
De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Die
verantwoordelijkheid vertaalt zich in een zorgplicht voor de huisvesting van de scholen en voldoende gymzalen voor
bewegingsonderwijs. De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van hun schoolgebouwen. De gymzalen zijn in beheer bij
Sport.Gouda. De “Nota onderhoud schoolgebouwen” voldoet nog. De nota geldt voor een beperkt aantal schoolgebouwen,
namelijk de 6 zogeheten “bruikleenscholen”, die in eigendom zijn bij de gemeente. Voor de overige schoolgebouwen zijn de
schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderhoudsniveau.
Financiële middelen
Voor het onderhoud van de bruikleenscholen (dit zijn schoolgebouwen waarvan de gemeente de eigenaar is) blijven
middelen nodig. Door een jaarlijkse dotatie aan de voorziening worden fluctuaties in de onderhoudsuitgaven binnen de
voorziening opgevangen. Daarnaast is jaarlijks een bedrag van € 102.000 beschikbaar voor de 14 gymnastiekzalen die in
beheer zijn bij Sport.Gouda.
Het verloop van deze voorziening in 2017 was als volgt:
Omschrijving (bedragen * € 1.000)
Stand 1 januari 2017
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand 31 december 2017

76
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Begroting 2017
243
252

Realisatie 2017
226
243
86
383

Verschil
0
166

