
Nadere informatie voor Algemene Vergadering over structurele huurlasten 

nieuwe huisvesting IPO (Herengracht 23) 

 

1. De Algemene Vergadering van 20 maart jl. heeft goedkeuring verleend aan het 

besluit van het IPO-bestuur voor nieuwe huisvesting in het pand Herengracht 23 

te Den Haag voor een periode van 10 jaar. 

De structurele jaarlijkse lasten die daarmee zijn gemoeid, zijn daarbij als volgt 

berekend: 

 

 

Huur € 150.000,- 

Servicekosten €  45.000,- 

Parkeerplaatsen €    3.000,- 

Afschrijving / rente per jaar € 102.600,- 

Totaal € 300.600,-  

 

     Daarnaast zijn in de onderhandelingen een totaal aan incentives van € 125.000,-  

     afgesproken. Teruggebracht op jaarbasis (over de totale huurperiode) is dit  

     € 12.500,-. Voor de vergelijking met de andere opties voor nieuwe huisvesting  

     ontstaat zo het jaarbedrag van € 288.100,-.   

 

2. De huidige huisvestingslasten bedragen € 658.692,- per jaar. De 

bezuinigingstaakstelling voor huisvesting bedroeg € 200.000,- voor het 

begrotingsjaar 2015. Deze taakstelling wordt dus ruimschoots gehaald.  

 

3. De Algemene Vergadering heeft op 20 maart ingestemd met het besluit van het  

IPO-bestuur om “de extra gerealiseerde besparing op de huisvestingslasten 

bovenop de reeds afgesproken taakstelling/bezuiniging (€ 658.692,- - € 

200.000,- - € 300.600,- = € 158.092,-) deels te reserveren voor onvoorziene 

tegenvallers aangezien het vooralsnog ramingen betreft en bij vaststelling van de 

IPO-begroting voor 2015 de jaarlijkse huisvestingslast definitief te bepalen.”   

 

4. In het overzicht van de jaarlijkse huisvestingslasten is rekening gehouden met 

jaarlijkse afschrijving en rente van € 102.600,- . Het bestuur van het IPO vraagt 

nu aan de AV goedkeuring op het besluit het bestuur te mandateren tot het 

aangaan van een bankkrediet tot maximaal € 1.200.000,-. Als gerekend wordt 

met afschrijving over 10 jaar en een rentepercentage van 2% (aanname) dan 

gaat het om een jaarlijkse last voor afschrijving en rente van € 144.000,-. De 

structurele huisvestingslasten zouden daarmee op € 342.000,- komen. Daarmee 

wordt de extra ruimte, die de AV op 20 maart heeft geboden (zie onder punt 3), 

maar op beperkte wijze ingevuld.           


