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Onderwerp
Projectplan 'De Kei 2020 Voor en door Reusel'
Kennis nemen van
de financiële verwerking van het voorbereidingskrediet van € 50.000,- en aandacht voor toegankelijkheid en duurzaamheid.
Inleiding
In het raadsvoorstel RA18.067 van 18 december 2018 wordt het beschikbaar te stellen voorbereidingskrediet ad € 50.000,- voor De Kei gezien als incidentele last voor 2019. Het voorbereidingskrediet kan en mag echter ook gezien worden als onderdeel van de totale investering in De Kei, waardoor
het meeloopt in de afschrijving op die totale lasten. Het voorbereidingskrediet wordt dan afgeschreven
over dezelfde periode als de rest van de investering in het gebouw (normaliter 25 of 30 jaren). De
kapitaallasten komen ten laste van de in de begroting voorziene last van € 100.000,- voor De Kei. Er
is dan geen incidentele last voor 2019.
In de commissie Inwoners van 15 januari 2019 is ervoor gepleit deze methodiek toe te passen.
Daarnaast gaf de PvdA in de commissievergadering aan concrete aandacht voor duurzaamheid en
toegankelijkheid te missen. In het kader van duurzaamheid wordt aansluiting gezocht bij de klimaatvisie om in 2025 energieneutraal te zijn. De nieuwe Kei dient hier ook aan te voldoen en het streven is
dat de nieuwe Kei na realisatie energieneutraal is. Wat betreft toegankelijkheid dient de nieuwe Kei
voor eenieder toegankelijk en gebruiksvriendelijk te zijn. Hierdoor kan iedereen meedoen en past dit
bij de rol de die gemeente heeft in het kader van de koplopers van het VN verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap.
Kernboodschap
Het voorbereidingskrediet van € 50.000,- wordt gezien als onderdeel van de totaalinvestering in De
Kei, waarop via de gebruikelijke systematiek wordt afgeschreven. De kapitaallasten over het voorbereidingskrediet zijn daarmee onderdeel van de lasten van € 100.000,-, die in de begroting zijn geraamd. Duurzaamheid en toegankelijkheid zijn twee thema’s die nadrukkelijk aandacht krijgen bij de
inrichting van de nieuwe Kei.
Gevolgen
Door het voorbereidingskrediet van € 50.000,- onderdeel te laten zijn van de totaalinvestering wordt
het bedrag voor daadwerkelijke maatregelen aan het gebouw lager. Het in de begroting geraamde
lastenbudget van € 100.000,- daalt met € 2.000,- (bij afschrijving in 25 jaren) c.q. € 2.750,- (bij afschrijving in 40 jaren). Afschrijving vindt altijd plaats op basis van werkelijke uitgaven, zodat eventuele onder- of overbesteding van het voorbereidingskrediet zich vertaald in meer of minder ruimte in de
resterende beschikbare (investerings)ruimte. Hoe zuiniger wij zijn in de besteding van het voorbereidingskrediet, hoe meer er dus resteert voor de nog komende maatregelen aan het gebouw van De
Kei.
Vervolg
Na beschikbaarstelling van het voorbereidingskrediet kan er samen met alle betrokkenen voortvarend
verder gewerkt worden aan de verdere voorbereiding en uitwerking van de plannen voor De Kei.
Hierin zijn duurzaamheid en toegankelijkheid ook belangrijk. De op te richten werkgroepen hebben
aandacht voor duurzaamheid (met het oog op energieneutraliteit) en toegankelijkheid (met aandacht
voor gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor eenieder).
Bijlagen
-

1
19.00586

Ter inzage
-

2
19.00586

