Overzicht wijzigingen in activeringsbeleid 2013:
-Paragraaf 2.2, pag. 10 > rente over boekwaarde per 1-1
Nieuwe tekst:
a. de eerste afschrijving vindt plaats vanaf het jaar waarin het actief in gebruik genomen is; de
rente wordt berekend over de boekwaarde per 1-1- van het jaar.
Oude tekst:
b. de eerste afschrijving vindt plaats vanaf het jaar waarin het actief in gebruik genomen is.; de
rente gaat lopen vanaf het moment dat er sprake is van een boekwaarde; Voor activa in opbouw
geldt dat gemiddeld een half jaar rente wordt berekend over het in dat jaar geïnvesteerde
bedrag.
Toelichting:
Het berekenen van rente over de boekwaarde per 1-1 is nog iets eenvoudiger dan in de oude
systematiek, waarbij in het eerste jaar een half jaar rente moest worden meegenomen en vervolgens
in de volgende jaren een heel jaar rente. Komt nog eens bij dat ons nieuwe systeem de methode van
een half jaar niet kent en we dus zochten naar een nieuwe goede methode.
-Paragraaf 2.2.1, pag. 11 > toepassen componententheorie
Nieuw:
Voor nieuwe investeringen in gebouwen en straatverlichting wordt vanaf 1-1-2013 de
componentenbenadering toegepast.
Toelichting:
Tot deze notitie hanteren we de componententheorie niet. In de praktijk betekent dat, wanneer een
gebouw wordt gebouwd, de investering in zijn geheel in 40 jaar wordt afgeschreven. Dat, terwijl over
het algemeen onderdelen van het gebouw als een cv-ketel door de bank genomen slechts 15-20 jaar
meegaan. In de componententheorie is er, doordat de cv-ketel als aparte investering wordt gezien
met een eigen afschrijvingstermijn, automatisch weer geld beschikbaar voor een
vervangingsinvestering na afloop van de afschrijvingstermijn. De componententheorie sluit beter aan
bij de werkelijkheid.
-Paragraaf 2.3.4, pag. 13 > lineair afschrijven met uitzondering van riolering
Nieuwe tekst:
-De gemeente hanteert in de regel voor nieuwe investeringen de lineaire afschrijvingsmethodiek bij
het activeren van investeringen.
Uitzondering vormen de investeringen in riolering. De kapitaallasten van riolering worden op basis
van een annuïteit berekend volgens het opgestelde GRP. Bij het opstellen van een nieuw GRP wordt
de afschrijvingsmethodiek opnieuw bekeken.
Oude tekst:
De gemeente hanteert in de regel voor nieuwe investeringen na 1 januari 2006 de lineaire
afschrijvingsmethodiek bij het activeren van investeringen.
-Paragraaf 2.6, pag. 14 > restwaarde rollend materieel 7,5%
Nieuw:
Indien mogelijk rekening te houden met de restwaarde van een investering aan het einde van een
afschrijvingstermijn. Voor het rollend materieel houden we rekening met een restwaarde van 7,5%.
Toelichting:
Tot nog werd bij afschrijvingen geen rekening gehouden met de te verwachten restwaarde aan het
einde van de afschrijvingstermijn en werd een eventuele restwaarde gezien als een incidentele bate.
Vaak is er bij materiaal en materieel dat voor de bedrijfsvoering nodig is (bijv. rollend materieel) wel
sprake van een restwaarde. Wanneer nu rekening wordt gehouden met restwaardes, drukt dit de te
activeren investeringslast en drukt dit dus de kapitaallasten.

Indien de restwaarde goed te bepalen is, stellen wij daarom voor om hier rekening mee te houden bij
nieuwe- en vervangingsinvesteringen. De genoemde 7,5% is enigszins arbitrair, maar wordt ook
gehanteerd bij buurgemeente Dongeradeel.
-Paragraaf 3.3, pag. 15 > indexatie vervangingsinvesteringen
Nieuw:
Vanaf boekjaar 2014 worden de vervangingsinvesteringen geïndexeerd volgens het CPI van het CBS.
De budgethouder kan indien nodig door middel van een prijsopgaaf of offerte het bedrag laten
bijstellen op actuele waarde.
Toelichting:
Tot nu toe werd de historische kostprijs gehanteerd als vervangingswaarde. Dit kan echter tot gevolg
hebben dat door prijsstijgingen het vervangingsbudget te laag is. In wezen is dit niet nodig omdat er
voor gekozen kan worden om de vervangingsinvesteringen te indexeren.
Wij stellen voor om de vervangingsinvesteringen van af boekjaar 2014 (dus bij het opstellen van de
nieuwe begroting) te indexeren volgens het CPI van het CBS. De geïndexeerde
vervangingsinvesteringen worden vervolgens voorgelegd aan de budgethouder. Indien het bedrag
afwijkt van de realiteit, kan de budgethouder door middel van een prijsopgaaf of offerte het bedrag
laten bijstellen op actuele waarde.
-Bijlage Afschrijvingstermijnen, pag. 17
Nieuw:
Afschrijvingstermijnen zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangepast op basis van praktijkervaring.
In de bijlage zelf staat duidelijk bij de wijzigingen wat de afschrijvingstermijn was en wat deze wordt.

