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Onderwerp 
Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 
 
Gevraagd besluit 
De Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 vatsstellen.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We willen bereiken dat de nota activeren, waarderen en afschrijven actueel is en aansluit bij een 
duurzaam en houdbaar financieel beleid.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Bij het vaststellen van de kaders voor het accommodatiebeleid op 30 juni jl. is opgenomen dat op dat 
moment onvoldoende dekking aanwezig was om alle investeringen in het accommodatiebeleid te 
kunnen dekken, rekening houdend met de bestaande kaders. Daarbij is opgenomen dat onderzoek 
zou worden gedaan naar mogelijkheden voor financiële optimalisatie van het financieel beleid met 
betrekking tot deze investeringen om enerzijds meer financiële ruimte voor deze investeringen te 
creëren en anderzijds een duurzaam en houdbaar financieel beleid neer te zetten, waarbij niet alleen 
gekeken wordt naar de financiering op korte, maar zeker ook op lange termijn.  
In de nota activeren, waarderen en afschrijven worden de kaders gesteld die bijdragen aan de 
hierboven geschetste doelstellingen. Ten opzichte van het bestaande beleid worden wijzigingen 
voorgesteld ten aanzien van: 
• Het wel activeren van investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte 

(vooruitlopend op de vernieuwing van het BBV); 
• Het verhogen van de ondergrens voor het activeren van investeringen naar € 10.000; 
• Het hanteren van de netto-methode voor alle investeringen. 
• De componentenmethode alleen nog toe te passen voor investeringen in riolering voor zover 

opgenomen in het GRP 2014 – 2018.  
• Het hanteren van een restwaarde van 15% voor gebouwen. 
• De jaarlijkse vrijval van de kapitaallasten niet langer te verwerken als een voordeel in het saldo 

van de (meerjaren)begroting, maar deze te verwerken als incidentele toevoeging aan de Argi.  
• Het opstellen van een investeringsplannen, welke jaarlijks bij de perspectievennota wordt 

geactualiseerd. 
• Het indexeren van de budgetten ter dekking van de kapitaallasten conform het percentage voor 

prijsindex, zoals opgenomen in de perspectievennota/begroting.  
  



Natuurlijk hebben wij bij het opstellen van de nadere regels omtrent de activering, waardering en 
afschrijving verder gekeken dat het accommodatiebeleid. Wij hebben ons bij het opstellen van dit 
beleid voor ogen gehouden een zo duurzaam en houdbaar mogelijk financieel beleid op het terrein 
van de vaste activa op te stellen, waarbij niet alleen gestuurd wordt op het financieel effect op korte 
termijn, maar ook zeker geborgd wordt dat we in de toekomst aan onze verplichtingen bij vervanging 
van investeringen kunnen voldoen. Daarnaast houden we ook vast rekening met de verwachte 
wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording die in de loop van 2016 worden verwacht. Daar 
waar mogelijk hebben we de verwachte wijzigingen al opgenomen in de nota activeren, waarderen en 
afschrijven 2015.  
 
Wij denken met deze nieuwe nota ‘activeren, waarderen en afschrijven’ een belangrijke stap te zetten 
voor een duurzaam en houdbaar financieel beleid binnen de gemeente Tynaarlo.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Bij de herijking van het accommodatiebeleid begin 2015 hebben we geconstateerd dat de gemeente, 
op basis van de bestaande financiële spelregels, onvoldoende middelen heeft voor het 
accommodatiebeleid om aan haar zorgplicht te voldoen. Daarbij is ook aangegeven dat gezocht gaat 
worden naar mogelijkheden om extra financiële ruimte te creëren voor het accommodatiebeleid. Deze 
nota is daarom gelijktijdig met de uitwerking van het thema accommodatiebeleid opgesteld.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De wijzigingen in de nota activeren, waarderen en afschrijven worden direct doorgevoerd. Het in de 
nota opgenomen beleid is ook betrokken bij het opstellen van de thema’s (decentralisaties sociaal 
domein, accommodatiebeleid en beheer en onderhoud openbare ruimte), waarvan de inzichten begin 
november aan uw raad beschikbaar worden gesteld. Deze inzichten kunnen door uw raad worden 
betrokken bij de behandeling over deze nota.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Voor de primitieve begroting 2016 heeft de nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 effect op de 
volgende onderdelen: 
- kapitaallasten gemeentehuis, in verband met invoeren restwaarde 
- kapitaallasten accommodatiebeleid, in verband met invoeren restwaarde 
- budget kapitaallasten accommodatiebeleid, in verband met invoeren prijsindex 
 
Het accommodatiebeleid maakt ook onderdeel uit van de thema’s (decentralisaties sociaal domein, 
accommodatiebeleid, beheer en onderhoud openbare ruimte) die op 8 december 2015 in uw raad 
worden behandeld.  
 
De financiële effecten van de wijzigingen die in deze nota zijn opgenomen, zijn onlosmakelijk 
verbonden met de uitwerking van de thema’s. Daarom is als ‘oplegger’ bij de thema’s een financieel 
totaaloverzicht opgesteld, waarin zowel de effecten uit deze nota zijn opgenomen, als de effecten uit 
de thema’s. Dit totaaloverzicht is bij uw raad bekend bij de behandeling van deze nota.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           
 


