Raadsvergadering van 28 mei 2013
Onderwerp:

Notitie Activerings- en afschrijvingsbeleid
2013

Agendapunt 8

Schiermonnikoog, 16 mei 2013

Aan de Gemeenteraad
In de financiële beheersverordening staat in artikel 11 dat iedere vier jaar de notitie activerings- en
afschrijvingsbeleid geactualiseerd moet worden en vervolgens ter goedkeuring in de raad moet
worden gebracht. De oorspronkelijke notitie is vastgesteld in 2005 en minimaal bijgesteld in 2007 en
moet dus weer worden geactualiseerd.
In deze notitie kan de raad vaststellen in welke gevallen wordt geactiveerd, welke afschrijvingsmethodes
worden gehanteerd en welke afschrijvingstermijnen van toepassing zijn.
Er zijn een enkele aanpassingen gedaan in de notitie, die ik nog eens heb samengevat in de bijlage “overzicht
wijzigingen notitie activerings- en afschrijvingsbeleid 2013”. Buiten de in dit overzicht genoemde zaken is er
inhoudelijk niets veranderd aan de oorspronkelijk notitie.
Er is een tweetal aanpassingen met financiële consequenties:
1/ renteberekening over boekwaarde per 1-1 van het boekjaar in plaats van de gemiddelde rente over de
boekwaarde per 1-1 + de boekwaarde per 31-12.
Dit betekent een voordeel in het eerste jaar, want in het jaar van aanschaf is de boekwaarde per 1-1 nog € 0.
Het goed wordt immers aangeschaft ergens in de loop van het jaar. In de oude situatie werd de rente in het
eerste jaar berekend over: de boekwaarde per 1-1 opgeteld bij de boekwaarde per 31-12 en dit gedeeld door
twee. De nieuwe werkwijze moet wel, ook omdat het nieuwe financiële systeem onze oude werkwijze niet
heeft als mogelijkheid.
De nieuwe systematiek levert het volgende rentevoordeel op:
2013: € 18.515
2014: € 2.085
2015: € 3.470
2016: € 2.700
Het effect in 2013 is groot, omdat er in 2013 grote investeringen/bijdragen zijn geraamd bijv. in de Promenade,
Karrepad, Reeweg.
2/ restwaarde van 7,5% op rollend materieel
In de praktijk heeft bij vervanging van rollend materieel het materieel nog een restwaarde. Dit valt als
eenmalige meevaller vrij in het rekeningsresultaat van dat jaar. Door nu op voorhand rekening te houden met
een restwaarde van 7,5%, worden de jaarlijkse kapitaallasten lager, wat een voordeel betekent voor onze
begrotingspositie. Deze nieuwe systematiek levert een voordeel op van enkele honderden euro per jaar.
De financiële effecten zullen worden verwerkt in de 1ste turap 2013 en in de begroting 2014.
Voor de inhoud van de notitie verwijs ik u naar de bijlage.
Bijlage:
-Notitie activerings- en afschrijvingsbeleid 2013
-Overzicht wijzigingen Notitie activerings- en afschrijvingsbeleid 2013
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