
Begrote UITGAVEN 2016 

De begroting van de uitgaven voor 2016 bestaat uit 2 delen: 

 

1. De kosten voor onderhoud zoals staat in de MeerJaren OnderhousPlan 

2. Bestuurskosten en advisering. 

De kosten voor het groot onderhoud voor het dek zijn buiten deze begroting gehouden.  

 

In het MJOP wordt uitgegaan van de start van het groot onderhoud in het jaar 2016. Het is zeer onzeker of dit gehaald gaat worden. Als we in juni (tijdens een extra ALV) 

overeenstemming hebben over de te kiezen variant, moet daarna een bestek worden opgesteld, vervolgens worden aannemers uitgenodigd een offerte uit te brengen, 

daarover moet nog worden onderhandeld, daarna kan het werk worden gegund en kan de aannemer het gaan inplannen. Bij het opstellen van deze begroting is onduidelijk 

welke variant van het groot onderhoud gekozen zal worden en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Daarom zijn we bij het opstellen van deze begroting uitgegaan van 

de uitgaven ten behoeve van het reguliere onderhoud zoals in de demarcatielijst en MJOP opgenomen. De kosten van het groot onderhoud zijn nog buiten de begroting 

gehouden. 

 

 

 

 

Technisch uit het MJOP Omschrijving / onderdeel actie Hvh. Ehd. Cy 2016 

BUITENBALUSTRADE, HOUT afscheiding woondek (geel) jaarlijks delen vervangen 450 m2 1, >25 € 423,50 

BUITENBALUSTRADE, HOUT leuning bovenop keerwand beton jaarlijks delen vervangen 230 m1 1, >25 € 121,00 

GRAFITTI VERWIJDEREN gehele complex     1 € 302,50 

HEMELWATERAFVOER,  regenwater onder woondek, alle herstellen leksporen   2 € 242,00 

VLOERCONSTRUCTIE, GESTORT BETON dek, openbaar gedeelte 10 st. gaten herstellen per jaar 50 st 2 € 5.445,00 

KEERWANDEN, BETON t.p.v. hellingbanen en buitentrappen groene aanslag verwijderen, reinigen  pos 3 € 2.178,00 

KEERWANDEN, BETON t.p.v. hellingbanen en buitentrappen herstellen scheuren  pos 5 € 2.420,00 

KELDERWAND, GESTORT BETON garagewanden groene aanslag verwijderen, reinigen  pos 3 € 1.089,00 

KELDERWAND, GESTORT BETON garagewanden herstellen scheuren  pos 5 € 1.210,00 

Totaal jaarlijks onderhoud       € 13.431,00 

       

Bestuurlijke kosten             

beheerkosten HVMB verzekering/bankkosten/contributie enz.       € 3.800,00 

bestuurskosten HVMB huur locatie ALV/drukwerk, verzendkosten enz.       € 1.200,00 

Onvoorziene kosten        € 1.000,00 

Geplande technische kosten zie hierboven       € 13.431,00 

Technisch Advies  advisering Ewoud Blom      € 10.454,40 

Juridisch Advies  advisering Tjarda Driessen         € 2.500,00 

Totale kosten       € 32.385,40 



 

Het groot onderhoud: 

Voor de begroting van het groot onderhoud, is bij verschillende leveranciers een globale vierkante meter prijs opgevraagd voor de te leveren soort onderlaag en/of 

bedekking. Dit heeft geresulteerd in een aantal globale schattingen. Om zeker te zijn van de totale kosten is er gerekend met de duurste variant.  

 

 

Projectkosten groot onderhoud voor 1 dek           

LOOPDEK, BITUMINEUS woondek, inclusief inhammen herstelplan woondekken, incl. advies pos 1,>25 € 393.250,00 

VLOERCONSTRUCTIE, GESTORT BETON Advieskosten  VZA  wapening Controle door bv Bureau Hageman st 2 € 6050,00 

VLOERCONSTRUCTIE, GESTORT BETON dek, openbaar gedeelte herstellen scheuren pos 1,>25 € 13.612,50 

VLOERCONSTRUCTIE, GESTORT BETON dek, garages/patio's 5 st. gaten herstellen per jaar st 2 € 2.710,40 

VLOERCONSTRUCTIE, GESTORT BETON dek, garages/patio's herstellen scheuren pos 1,>25 € 10.587,50 

totale projectkosten groot onderhoud       € 426.210,40 

 

Het totale groot onderhoud voor beide dekken zou daarmee uitkomen op ca € 852.000.  

 

Begrote INKOMSTEN 2016 

 

Inkomsten uit contributies     € 69.207,00 

Rente inkomsten                   €   4.793,00 

Totaal inkomsten 2016          € 74.000,00 

Totaal uitgaven (afgerond)    € 32.000,00 

Verwacht overschot 2016     € 42.000,00 

 

Het vermogen bedroeg op het eind van 2015: € 741.000. Met het overschot van 2016 erbij wordt het vermogen aan het eind van 2016 geschat op   € 783.000. Dat is 

onvoldoende om de duurste variant van het groot onderhoud te betalen. Gelet op alle onzekerheden is het nu nog te vroeg om te besluiten de contributie te verhogen. 


