Motie fractie Samenwerking Reusel – De Mierden
Nr. agendapunt: RA 20.013
Voorstel: Raadsvoorstel Nieuwbouw De Kei
De raad van de gemeente Reusel-De Mierden in vergadering bijeen op 20 oktober 2020;

.

Gehoord de beraadslagingen tijdens de commissie van 6 oktober 2020;
Overwegende dat,
1.
in het belang van de gemeenschap van de gemeente Reusel-De Mierden het wenselijk is
dat er een eigentijdse en volwaardig Multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd;
2.
het voorliggende plan voor de nieuwbouw van De Kei voldoet aan de wensen en
voorwaarden voor een eigentijdse Multifunctionele accommodatie die passend is bij de
omvang en behoefte voor de gemeente Reusel-De Mierden;
3.
voor het realiseren van de Multifunctionele accommodatie een bedrag van € 7,8 miljoen
middels deskundige onderbouwingen is vastgesteld;
4.
gezien de voorliggende begroting een hoger bedrag voor de realisatie onwenselijk is;
5.
de nu geraamde onderhoudskosten van afgerond € 32.000 onzeker zijn en dat deze
daardoor een financieel risico vormen;
Van oordeel dat,
1. het bedrag van € 7,8 miljoen voor het realiseren van een Multifunctionele accommodatie als
kredietplafond dient te worden beschouwd;
2. de huidige en toekomstige kapitaallasten, behorende bij deze investering, in de toekomst niet
in relatie mogen staan met / geen financiële gevolgen mogen hebben voor, uitgaven op
andere beleidsterreinen;
3. de toekomstige kosten voor het groot onderhoud in relatie tot de tijd zullen fluctueren (minder
onderhoud in de beginperiode, gevolgd door meer onderhoud op de langere termijn)
Roept het college op:
1. In de verdere uitwerking van de plannen zich te committeren aan het kredietplatfond voor de
realisatie van de nieuwe Kei van € 7,8 miljoen. Bij een (eventuele) overschrijding moet primair
compensatie worden gezocht binnen het nieuwbouwproject van de nieuwe Kei zelf
2. de jaarlijks begrote kosten voor het groot onderhoud à (afgerond) € 32.000 gedurende de
eerste 20 jaren middels een voorziening te administreren teneinde fluctuaties in de jaarlijkse
onderhoudskosten te egaliseren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

_____________________
(J. van Dommelen, fractie SW)
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