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De gemeente Ede heeft veel geld geïnvesteerd in zogenaamde kapitaalgoederen. Denk hierbij  
aan wegen, bruggen, inrichting van de openbare ruimte, riolering, gebouwen, verkeerslichten 
en machines. Eens in de zoveel tijd zijn deze kapitaalgoederen aan vervanging toe. De 
Rekenkamercommissie (RKC) Ede heeft onderzocht hoe de gemeente Ede hiermee omgaat. 
 
Is er een vaste manier waarop de gemeente met kapitaalgoederen omgaat? 
De RKC concludeert in haar rapport dat de financiering van gemeentelijke kapitaalgoederen op 
verschillende manieren plaatsvindt. Er is geen sprake van een vaste gedrags- of beleidslijn. Dit blijkt 
onder andere uit de manier waarop de kapitaalgoederen worden gedekt in de begroting en de manier 
waarop de waarde van de kapitaalgoederen wordt afgeschreven. Er is wel beleid in ontwikkeling 
voor het maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen, theaters en sportvelden). 
 
Is er voldoende geld om kapitaalgoederen te vervangen? 
De RKC constateert dat er geen (actuele) plannen zijn voor het beheer, onderhoud en vervanging 
van bijvoorbeeld speelvoorzieningen, binnen- en buitensportaccommodaties en bankjes op straat. 
Wanneer uiteindelijk toch gekeken wordt naar de vervangingen, blijkt vaak dat er te weinig geld is 
om dit allemaal uit te voeren. Het onderdeel riolering komt er wel goed van af. 
 
Ruimte voor verbetering 
Uit het rapport van de RKC komt naar voren dat een aantal zaken beter kan. Allereerst raadt de RKC 
aan een beleidslijn te ontwikkelen voor financiering, onderhoud en vervanging van de gemeentelijke 
kapitaalgoederen. Een deel van de kosten komt uit budgetten die hier eigenlijk niet voor bedoeld zijn 
en waarvan het ook niet zeker is dat deze hier ook in de toekomst voor gebruikt kunnen worden 
(onder andere door bezuinigingen). Het verdient aanbeveling voor deze posten jaarlijks voldoende 
geld te reserveren in de begroting. Ook adviseert de RKC actuele onderhouds- en 
vervangingsplannen te maken die voor meerdere jaren gebruikt kunnen worden. Het RKC-rapport 
laat zien dat deze plannen nu vaak ontbreken. Door deze plannen wel te maken komt er meer inzicht 
in de waarde van de kapitaalgoederen. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het onderzoek Kapitaal 
goed in zicht staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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