Scenario’s
TV Elsendorp
Eenmalige bijdrage aan TV
Elsendorp 1990
Eenmalige investering 2016

1. Huidige situatie na
privatisering (conform
standpunt college 2015)

(allen indicatief)

Deprivatiseren Deprivatiseren en daarna weer
privatiseren naar rekenmodel tennis
Stap 1
Stap 2

€ 16.000

€ 16.000

€ 16.000

€0

€ 15.882 a+b)

€ 15.882 a+b)

Huuropbrengsten 2016

€0

€ 6.288 c)

€0

Subsidie 2016
Rente en aflossing TV
Elsendorp 2016 (aflopend)
Afkoopsom privatisering aan TV
Elsendorp 2016

€0

€ 1.246,50

€0

€0

€0

€0

€ 40.709

n.v.t.

€ 16.820

€ 40.709

€ 15.882 b)

€ 32.162

€ 40.709

€ 15.882 b)

€ 32.162

€0

€0

€0

n.v.t.

€ 2.547

n.v.t.

€ 2.731

€ 1.058

€ 2.144

€ 4.259 (nadeel)

€ 462 (nadeel) e)

€ 3.690 (nadeel) f)

€ 2.547

n.v.t.

€ 2.547

Totale investering gemeente in
2016
Waarvan te betalen aan TV
Elsendorp in 2016
Totaal bestaande kapitaallasten
2016 d)
Kapitaallasten nieuwe
investering m.i.v. 2018
Structurele verhoging storting
voorziening m.i.v. 2016
Totale mutatie begroting ten
opzichte van begroting 2016
Voordeel in begroting door
wegvallen kapitaallasten

m.i.v.2018 (exclusief hekwerk
en verlichting)
a) 75.000 gulden investering in twee
banen in 1990. Totale investering is
75.000+35.000 = 110.000 gulden.
Deze 35.000 is gebaseerd op 1
gravelbaan. Er zijn twee (duurdere)
kunstgrasbanen aangelegd. Beleid
gemeente was een
basisvoorziening (gravelbaan) dus
gemeente zou twee gravelbanen
hebben aangelegd.
b) Ga ja uit van volledige vergoeding
van de 75.000 gulden dan is het
een bedrag van € 34.033.
c) Vanaf 1990 geen huur betaald ook.
Na vervanging van toplaag,
rentelasten van 9,10% wel voor
rekening van vereniging =
gemiddeld rente van € 2.053 +
gemiddelde huur van € 2.543 (1,5%
stijging per jaar). Rente was om de
5 jaar variabel.
d) De banen in Elsendorp zijn bijna
afgeschreven nog klein bedrag in
2016.
e) Uitgaande van een terugbetaling
van € 34.033 in plaats van € 15.882
is de storting in de voorziening
geen € 1.058 maar € 2.268. Het
nadeel begroting is dan geen € 462
maar een nadeel van € 1.672.
f) Uitgaande van een terugbetaling
van € 34.033 in plaats van € 15.882
is de storting in de voorziening
geen € 2.144 maar € 3.354. Het
nadeel begroting is dan geen €
3.690 maar een nadeel van € 4.900

