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Emmeloord, 4 december 2012. 
 
Onderwerp 

Nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013. 
 
Voorgenomen besluit 

De nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013 
vaststellen. 
 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Inleiding 

In de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, artikel 10, van Noordoost-
polder staat dat het college ten minste éénmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota 
afschrijvingsbeleid ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad. De nota dient, 
conform lid twee van artikel 10 van de financiële verordening, ten minste aan te geven 
welke investeringen gerubriceerd worden onder activa met een meerjarig 
maatschappelijk nut en de afschrijvingsmethode en –vorm van de materiële vaste activa 
met een economisch nut.  
De vorige nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa Noordoostpolder 
dateert van 2009 (vastgesteld in de gemeenteraad van december 2008). 
 
Opbouw nota 

De nota behandelt achtereenvolgens van de immateriële, materiële en financiële vaste 
activa: 
 
- activering; 
- waardering; 
- afschrijving; 
- presentatie in de balans. 
 
Tot slot wordt er een samenvatting gegeven van de in de nota voorkomende beslis- en 
herbevestigingspunten, waar expliciet kaderstellende besluitvorming door de raad over 
wordt gevraagd. 
 
In de bijlage vindt u achtereenvolgens de afschrijvingstermijnen (bijlage 1) en de 
relevante wet- en regelgeving uit de gemeentewet (GW) en het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  
 
Doelstelling 

Het door de gemeenteraad van Noordoostpolder laten vaststellen van het beleid met 
betrekking tot Activering, Waardering en Afschrijving van vaste activa. 
 
Voorgesteld besluit 

De nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013 
vaststellen, inclusief de hierin opgenomen herbevestigings- en nieuw opgenomen 
beslispunten zoals hieronder gerangschikt: 
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(Her)bevestigingen: 

 

Herbevestiging 1 

Het beleid van Noordoostpolder in deze is conform bovenstaande wet- en regelgeving 
voor wat betreft de waardering van de immateriële vaste activa. Dit houdt in dat de van 
derden verkregen specifieke investeringsbijdragen in mindering wordt gebracht op het 
geactiveerde bedrag. 

 
Herbevestiging 2 

De kosten van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden 
direct ten laste van de exploitatie gebracht. 

 
Herbevestiging 3 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht.  
Hier kan om (budgettaire) redenen bij raadsbesluit van worden afgeweken. 

 
Herbevestiging 4 

Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden lineair in ten hoogste vijf 
jaar afgeschreven. 

 
Herbevestiging 5 

Vaste activa activeren indien het investeringsbedrag groter dan of gelijk is  
aan € 10.000 en de gebruiksduur langer is dan één jaar. 

 
Herbevestiging 6 

Investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk nut worden niet 
geactiveerd. Hiervan kan om (budgettaire) redenen bij raadsbesluit worden afgeweken. 

 
Herbevestiging 7 

Noordoostpolder kiest voor de netto-methode benadering inzake materiële vaste activa 
welke inhoudt dat de specifieke investeringsbijdragen in mindering wordt gebracht op de 
te activeren investering. 

 
Herbevestiging 8 

De lineaire methode van afschrijving wordt in beginsel gehanteerd. In specifieke 
(verbijzonderde) gevallen kan de annuitaïre methode worden toegepast bij investeringen 
die gevolgen kunnen hebben voor het vaststellen van tarieven, huren en pachten. 

 
Herbevestiging 9 

Afschrijvingslasten worden voor het eerst toegerekend aan het jaar na aanschaf of 
ingebruikname van de investering (t+1). 

 
Herbevestiging 10 

De rentelast over nieuwe investeringen worden berekend en begroot voor het jaar t+1. 

 

Herbevestiging 11 

Extra afschrijvingen vinden plaats indien het actief wordt afgestoten en er nog een 
boekwaarde resteert. Ook vindt extra afschrijving plaats indien er sprake is van 
duurzame waardevermindering. 

 
Herbevestiging 12 

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zo spoedig mogelijk via extra 
afschrijvingen af te schrijven mits de financiële positie dit toelaat. 
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Herbevestiging 13 

In het algemeen wordt er geen rekening gehouden met een restwaarde van een actief. In 
specifieke, verbijzonderde situaties kan hiervan worden afgeweken. Hiertoe dient de raad 
specifiek te besluiten. 

 

Herbevestiging 14 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden niet geactiveerd, tenzij de raad 
hiertoe in een specifieke (verbijzonderde) situatie besluit en indien het volgens de 
bepalingen conform artikel 61 BBV mogelijk is. 

 

Herbevestiging 15 

Financiële vast activa wordt conform vorenstaande regelgeving, tegen verkrijgingsprijs 
(kostprijs) of de duurzame lagere waarde gewaardeerd. 

 

 
Aanpassingen c.q. nieuw opgenomen: 

 

Beslispunt 1 

Afschrijving van vaste activa vindt plaats conform de in bijlage 1 van de nota genoemde 
termijnen. 

 

Beslispunt 2 

De componentenbenadering voor materiële vaste activa daar waar nuttig en noodzakelijk 
geacht toepassen. 

 

Argumenten 

Het beleid van Noordoostpolder met de daarbij genoemde argumenten staat beschreven 
in de nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013. 
 

Kanttekeningen 

Geen. 
 
Planning/uitvoering 

De nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013 treedt 
formeel in werking in het jaar 2013.  
 
Bijlagen 

• Nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen 
Steller : dhr. R. Onderstijn; 34 36; r.onderstijn@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2012,  
no. 17640-1; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
De nota activering, waardering en afschrijving van vaste activa, herziening 2013 vast te 
stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 24 januari 2013. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


