
Varianten overdracht kleedlokalen gemeentelijke buitensportaccommodaties

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3

Overdragen kleedlokalen zonder financiële bijdrage Overdragen kleedlokalen met beperkte financiële bijdrage Overdragen kleedlokalen met optimale financiële bijdrage 

   - Kleedlokalen worden eigendom van vereniging.    - Keedlokalen worden eigendom van vereniging    - Kleedlokalen worden eigendom van vereniging.

   - Vereniging wordt zelf verantwoordelijk voor onderhoud.    - Vereniging wordt zelf verantwoordelijk voor onderhoud    - Vereniging wordt zelf verantwoordelijk voor onderhoud.

a.  Geen bijdrage kosten vestigen rechten van opstal. a.  Wel bijdrage kosten vestigen rechten van opstal. a.  Wel bijdrage kosten vestigen rechten van opstal.

b.  Geen overheveling middelen Onderhoudsfonds. b.  Wel overheveling middelen Onderhoudsfonds. b.  Wel overheveling middelen Onderhoudsfonds.

c.  Geen 50% bijdrage bij renovatieplannen conform Nulmeting. c.  Geen 50% bijdrage bij renovatieplannen conform Nulmeting. c.  Wel 50% bijdrage bij renovatieplannen conform Nulmeting.

   - Huur kleedlokalen aan gemeente vervalt    - Huur kleedlokalen aan gemeente vervalt.    - Huur kleedlokalen aan gemeente vervalt.

   - Schoonmaakvergoeding kleedlokalen vervalt    - Schoonmaakvergoeding kleedlokalen vervalt.    - Schoonmaakvergoeding kleedlokalen vervalt.

Kosten Bedrag Bedrag Kosten Bedrag

Totale kosten bij huidige situatie 494.917        Totale kosten bij huidige situatie 494.917        Totale kosten bij huidige situatie 494.917        

Wegvallende kosten: Wegvallende kosten: Wegvallende kosten:
 - eigenaarsdeel OZB -1.949            - eigenaarsdeel OZB -1.949            - eigenaarsdeel OZB -1.949           

 - verzekeringspremie kleedlokalen -1.886            - verzekeringspremie kleedlokalen -1.886            - verzekeringspremie kleedlokalen -1.886           

 - personele uren -27.329          - personele uren -27.329          - personele uren -27.329         

 - schoonmaakvergoeding -8.902            - schoonmaakvergoeding -8.902            - schoonmaakvergoeding -8.902           

 - jaarlijkse toevoeging onderhoudsfonds -19.030          - jaarlijkse toevoeging onderhoudsfonds -19.030          - jaarlijkse toevoeging onderhoudsfonds -19.030         

 - kapitaallasten -21.043          - kapitaallasten -21.043          - kapitaallasten -21.043         

-80.139         -80.139         -80.139           

Totaal 414.778          Totaal 414.778          Totaal 414.778          

Baten Bedrag Baten Bedrag Baten Bedrag

Huur buitensportaccommodaties 44.009             Huur buitensportaccommodaties 44.009             Huur buitensportaccommodaties 44.009             

Beschikk. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord 69.400             Beschikk. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord 69.400             Beschikk. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord 69.400             

Wegvallende inkomsten: Wegvallende inkomsten: Wegvallende inkomsten:
huur kleedaccommodaties -6.843           huur kleedaccommodaties -6.843           huur kleedaccommodaties -6.843           

beschik. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord -12.535         -19.378         beschik. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord -12.535         -19.378         beschikk. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord -12.535         -19.378           

Totaal 94.031            Totaal 94.031            Totaal 94.031            

Netto exploitatieresultaat -320.747      Netto exploitatieresultaat -320.747      Netto exploitatieresultaat -320.747      

Structurele besparing van 60.761         Structurele besparing van 60.761         Structurele besparing van ** 60.761         

Op termijn wordt investering in groot onderhoud bespaard 1.014.768  Op termijn wordt investering in groot onderhoud bespaard 1.014.768  Op termijn wordt investering in groot onderhoud bespaard 1.014.768  

Besparing jaarlijkse kapitaallast op termijn: Besparing jaarlijkse kapitaallast op termijn: Besparing jaarlijkse kapitaallast op termijn:

Afschrijving (afschrijving 40 jaar uitgaande van nieuwbouw) 25.369 Afschrijving (afschrijving 40 jaar uitgaande van nieuwbouw) 25.369 Afschrijving (afschrijving 40 jaar uitgaande van nieuwbouw) 25.369

Rente (uitgaande lening BNG)1,25% 12.685 38.054         Rente (uitgaande lening BNG)1,25% 12.685 38.054         Rente (uitgaande lening BNG) 1,25% 12.685 38.054         

Totale besparing op termijn 98.815         Totale besparing op termijn 98.815         Totale besparing op termijn 98.815         

Eenmalig benodigde kosten: Eenmalig benodigde kosten: Eenmalig benodigde kosten: 

 - Afboeking boekwaarde kleedaccommodaties 500.866            - Afboeking boekwaarde kleedaccommodaties 500.866            - Afboeking boekwaarde kleedaccommodaties 500.866           

 - Beschikk. dekkingsreserve afb.boekw. kleedaccomm.vv Dinteloord -426.198          - Beschikk. dekkingsreserve afb.boekw. kleedaccomm.vv Dinteloord -426.198          - Beschikk. dekkingsreserve afb.boekw. kleedaccomm.vv Dinteloord -426.198         

 - Vervallen onderhoudsfonds kleedaccommodaties -60.476            - Bijdrage kosten rechten van opstal 6.000                - Bijdrage kosten rechten van opstal 6.000               

14.192             - Overheveling middelen onderhoudsfonds kleedaccommodaties 60.476              - Overheveling middelen onderhoudsfonds kleedaccommodaties 60.476             

141.144           - 50% bijdrage in kosten renovatie kleedaccommodatie 422.820           

563.964          

Waarvan netto eenmalig benodigd 74.668         Waarvan netto eenmalig benodigd 497.488       

Omdat kosten recht van opstal gedekt kunnen worden uit Omdat kosten recht van opstal gedekt kunnen worden uit

budget privatisering en kosten overheveling Onderhoudsfonds budget privatisering en kosten overheveling Onderhoudsfonds

uit het Onderhoudsfonds. uit het Onderhoudsfonds. 

**  €  845.640     100% Kosten o.b.v. Nulmeting 

        €  42.282      Voorbereiding 15%
        € 126,846      Toezicht 5%



VARIANT 4

Handhaven huidige situatie

  - Gemeente blijft eigenaar.

  - Gemeente verricht onderhoud. 

  - Vereniging betaalt huur aan gemeente. 

  - Vereniging ontvangt vergoeding schoonmaak kleedlokalen.

Kosten Bedrag

Totale kosten buitensportaccommodaties 494.917                

Totaal 494.917                  

Baten Bedrag

Huur buitensportaccommodaties 44.009                      

Beschikk. dekkingsreserve sportpark Noordlangeweg Dinteloord. 69.400                      

Totaal 113.409                  

Netto exploitatieresultaat -381.508              


