
 

Raadsvergadering d.d. 14 oktober 2008 agendapunt 17  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 30 september 2008 
 
Onderwerp:   Notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van         
                                              kapitaalgoederen (investeringen)  
 
Portefeuillehouder:   H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: H. Heijerman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 979 
E-mail adres:   h.heijerman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  De notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van 

kapitaalgoederen ( investeringen) vaststellen 
 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen 

(investeringen) (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In de in februari jl. aangeboden kaderbrief voor de begroting 2009-2012 hebben wij aangegeven dat wij u 
in 2008 de nota kapitaalgoederen zullen voorleggen.Thans ligt deze nota voor. Vanwege het feit dat er 
over het onderhoud en het niveau daarvan in de afgelopen jaren al veel aan u is voorgelegd en er in de 
begroting en jaarrekening over  wordt gerapporteerd hebben wij in deze nota het accent meer gelegd op 
de verkrijging, vervaardiging en vervanging van investeringen. Als zodanig is de titel van de nota dan ook 
gewijzigd. Gelijktijdig hebben wij  in deze notitie naast de wettelijke regelgeving de artikelen opgenomen 
van het BBV op het terrein van investeringen en richtlijnen van de commissie BBV om de eenduidige 
uitvoering en toepassing van het BBV te bevorderen. Dit alles is in de bijlagen opgenomen. Een aantal 
onderwerpen in deze notitie heeft ook raakvlakken met de Financiële verordening. Dit leidt ertoe dat wij 
ook een aantal wijzigingen voorstellen die betrekking hebben op de Financiële verordening. Omdat wij 
ook de Financiële verordening algeheel willen actualiseren wordt deze tezamen met voornoemde 
wijzigingen te zijner tijd separaat aan u voorgelegd 

Vervolgprocedure 

Geen. 

Financiële consequenties 

Geen. 

Adviezen 

Omdat de huisaccountant vanuit het audit-comité als accent heeft meegekregen de nota 
kapitaalgoederen  te toetsen is de concept-versie al voor de besluitvorming ter beoordeling voorgelegd. 
Deloitte heeft  hierop een reactie in de vorm van advies en aanbevelingen gegeven. 



 

Deze zijn voor het overgrote deel overgenomen in in de voorliggende notitie. 

Gevraagd besluit 

De notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van kapitaalgoederen ( investeringen) vast 
te stellen 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,  burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


