
B&W

Het college besluit:

1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het investeringsplan 2011-2016 en
onderstaande investeringen toe te voegen aan het investeringsplan:
a. vervangingsinvesteringen
- Kleine investeringen parkeren (IP-nr 12.09)
- Parkeergarages detectie-, parkeer en brandmeldsystemen (IP-nr 12.15)
- Vervanging rioleringen jaarschijf 2016 (IP-nr. 63.19)
- Grasvelden renovatie grassportvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.06)
- Groot onderhoud kleedaccommodaties jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.27)
- Groot onderhoud kunstgrasvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.28)
- Vervanging GEO/BAG-applicatie 2014 (IP-nr. DV.04)
- Vervanging klantbegeleidingsysteem 2015 (IP-nr. DV.06)

b. uitbreidingsinvesteringen
- GEO-meetapparatuur landmeters (IP-nr. DV.05)
- Verbouwing kleine zaal/café Patronaat (IP-nr. SZ.114)

c. Investeringen t.l.v. stelpost:
- Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (IP-nr. 81.27)
- Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (IP-nr.81.27)

2. Het College besluit de verwachte BTW-teruggaaf m.b.t. het project Pim Mulier binnen het
project Pim Mulier te houden, waardoor het project binnen de beschikbare budgettaire kaders
wordt gerealiseerd.
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DOEL: Besluiten
Het investeringsplan bevat alle investeringen die de gemeente in de periode 2011-2016 van plan is uit te
voeren. De gemeenteraad stelt met dit investeringsplan de planning voor deze periode vast en de hoogte
van de bedragen.

Het investeringsplan 2011-2016 maakt een onderdeel uit van de kadernota 2011 en wordt in de
voorbereidende fase voorgelegd aan College.
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Onderwerp: Investeringsplan 2011-2016
Reg. Nummer: 2011/95402

1. Inleiding
Het investeringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en opgenomen als bijlage van de
kadernota. Het concept investeringsplan 2011-2016 is als bijlage bijgesloten.

In het investeringsplan zijn de investeringen bruto weergegeven. Dat betekent dat
de investeringen en de dekking apart zijn opgenomen. De investeringen zijn per
programma gesorteerd. Categorie A betekent dat het een investering betreft
waarover de Raad reeds besloten heeft, categorie B betreft investering die door de
raad aan college gemandateerd is en categorie C betekent dat het raadsbesluit volgt.

De vaststelling van het Investeringsplan 2011-2016 zal plaatsvinden bij de
behandeling van de kadernota 2011.

2. Besluitpunten college

1. Het College besluit akkoord te gaan met de actualisatie van het
investeringsplan 2011-2016 en onderstaande investeringen toe te voegen
aan het investeringsplan:
a. vervangingsinvesteringen
- Kleine investeringen parkeren (IP-nr 12.09)
- Parkeergarages detectie-, parkeer en brandmeldsystemen (IP-nr 12.15)
- Vervanging rioleringen jaarschijf 2016 (IP-nr. 63.19)
- Grasvelden renovatie grassportvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.06)
- Groot onderhoud kleedaccommodaties jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.27)
- Groot onderhoud kunstgrasvelden jaarschijf 2016 (IP-nr. 81.28)
- Vervanging GEO/BAG-applicatie 2014 (IP-nr. DV.04)
- Vervanging klantbegeleidingsysteem 2015 (IP-nr. DV.06)

b. uitbreidingsinvesteringen
- GEO-meetapparatuur landmeters (IP-nr. DV.05)
- Verbouwing kleine zaal/café Patronaat (IP-nr. SZ.114)

c. investeringen t.l.v. stelpost:
- Kleedgebouw Rugbyclub Haarlem (IP-nr. 81.27)
- Kleedgebouw voetbalvereniging DSS (IP-nr.81.27)

2. Het College besluit de verwachte BTW-teruggaaf m.b.t. het project Pim
Mulier binnen het project Pim Mulier te houden, waardoor het project
binnen de beschikbare budgettaire kaders wordt gerealiseerd.

3. Beoogd resultaat
De actualisatie van het Investeringsplan is een belangrijke bouwsteen van de
komende begroting.
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4. Budgettaire consequenties

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de mutatie van de
kapitaallasten ten opzichte van de begroting 2010-2015.

De jaren 2013 en 2014 leiden tot nadelen ten opzichte van de huidige
meerjarenraming. Belangrijke verklaring is dat in 2010 65% van de voorgenomen
investeringen daadwerkelijk zijn uitgevoerd. De niet gerealiseerde budgetten
schuiven veelal door naar de volgende jaren. Het doorschuiven van de investeringen
verklaart voor een belangrijk deel de voordelen in 2011 en 2012 en de nadelen in de
jaren 2013 en 2014. Begrotingsjaar 2016 toont daarentegen een fors voordeel. Dit
voordeel wordt veroorzaakt doordat in 2010 een deel van de investeringen is
overgeheveld naar de exploitatie, waardoor er voor deze investeringen geen nieuwe
kapitaallasten ontstaan. Daarnaast draagt de instelling van het investeringsplafond
bij aan het voorkomen van een groei van de kapitaallasten.
Met het voordeel 2016 kan de bezuinigingstaakstelling van € 7 mln voor het
grootste gedeelte worden ingevuld.

Onderstaande tabel geeft een nader toelichting op de mutatie in de kapitaallasten.

Een toelichting op de uitbreidings-, vervangingsinvesteringen, de programmering
van de stelposten en de vervallen investeringen is opgenomen in hoofdstuk 2 van
het bijgevoegde concept IP 2011-2016.

Dekking Pim Mulier
Het voor de aanleg van het Pim Mulier sportpark beschikbare krediet van € 15,2
mln is inclusief BTW. De uitgaven t/m 31-12-2010 blijven binnen het vastgestelde
krediet. Kanttekening is dat er nog voor een bedrag van € 1,4 mln aan dekking moet
worden gezocht.

Door de effectuering van het BTW-Sportbesluit kan naar alle waarschijnlijkheid
voor het project Pim Mulier een bedrag van € 1,7 mln aan BTW worden

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mutaties in kapitaallasten -2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939
Mutaties in dekking 309 1.268 347 402 144 -1.168
Effect begroting -2.343 -781 162 706 -310 -3.107

Stelpost onderuitputting 1.200
Begrotingseffect (-/- = voordeel) -1.143 -781 162 706 -310 -3.107

(bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mutaties in kapitaallasten -2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939

Actualisatie ramingen -2.214 -1.532 365 832 109 -1.439
Uitbreidingsinvesteringen 0 32 41 40 39 38
Vervangingsinvesteringen 0 164 157 205 217 242
Vervallen kredieten -438 -713 -748 -773 -819 -780

-2.652 -2.049 -185 304 -454 -1.939
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teruggevorderd op de belastingdienst, waardoor het project wordt gerealiseerd
binnen de beschikbare (gedekte) budgettaire kaders.

Taakstelling investeringsplafond
De opgenomen taakstelling voor de investeringen loopt op tot structureel € 7 mln
vanaf 2018.

In de kadernota 2010 zijn de eerste maatregelen genomen om op termijn binnen het
investeringsplafond te komen. De budgettaire effecten van deze maatregelen zijn
reeds meegenomen bij het opstellen van de begroting 2011-2016.

Bij de kadernota 2011 wordt de resterende taakstelling verder ingevuld. Per saldo
resteert nog een in te vullen taakstelling van € 0,9 mln.

(bedragen x € 1.000)
Taakstelling investeringsplafond 7.000

Ingevuld bij kadernota 2010
(reeds verwerkt in begroting 2011-2016) -3.000

Nog te realiseren 4.000
Realisatie kadernota 2011 (2016) -3.107

Resterende taakstelling 2017-2018 893

Risico’s
Gezien de omvang van het achterstallig onderhoud bij bruggen en kademuren komt
er een aantal onvermijdelijke investeringen aan. Het betreft feitelijk het inlopen van
achterstallig onderhoud dat te groot is voor de reguliere budgetten. In het verleden
is niet voor deze vervanging gespaard. Daarnaast bevat het investeringsplan een
aantal stelposten, die aflopen in 2013. Conform de berekening van de
normbudgetten zijn deze posten nodig voor reguliere vervangingen. Bij de
kadernota 2012, wanneer de beheervisie gereed is, wordt nader ingegaan op deze
problematiek en kan een herverdeling tussen de budgetten plaatsvinden.

5. Uitvoering
Op het moment dat de investeringen gerealiseerd worden, moeten de categorie B
investeringen (=gemandateerd door de Raad aan College) aan College en categorie
C (=raadsbesluit volgt) aan de Raad via een separaat voorstel worden voorgelegd.

6. Bijlagen
- Investeringplan 2011-2016 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

Risico's OGV/ kapitaallasten Inv.bedrag 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vervanging (onvermijdelijk/wettelijk verplicht) 16.510 0 0 35 165 635 1.222
Vervanging (nieuwe stelposten KN 2012) 13.833 0 0 0 0 493 973
TOTAAL 30.343 0 0 35 165 1.128 2.195




























































































