
 
 

 

RAADSVOORSTEL 

Onderwerp : Vaststellen richtlijn activeren en afschrijven - actualisering 2008 

Raadsvergadering : 8 oktober 2008 Politieke markt d.d.: - 

Agendapunt : 5 Portef.houder : wethouder Hiemstra 

Voorstelnummer : 2008.104732 BenW-besluit d.d. : 16 september 2008 

Eenheid : Bedrijfsvoering 

 
Voorstel 
De richtlijn activeren en afschrijven – actualisering 2008 vast te stellen. 
 

Inleiding  

Conform artikel 212 Gemeentewet zijn in bijgevoegde richtlijn activeren en afschrijven de bepalingen  
opgenomen rond de waardering en afschrijving van activa. De richtlijn die nu voorligt is gebaseerd op de 
voorgaande versie (2006) en geactualiseerd op basis van het toepassen van de richtlijn in de praktijk, 
wijzigingen in de wet- en regelgeving en de organisatieontwikkeling binnen de gemeente Deventer. 
 

Beoogd resultaat  

Vaststelling van de richtlijn activeren en afschrijven – actualisering 2008 conform artikel 212 – Gemeentewet. 
 

Kader  

De richtlijn is opgesteld vanuit de vereisten welke zijn neergelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) inzake de duurzame activa en de Gemeentewet. Vervolgens zijn de 
ervaringen van het gebruik van de richtlijn in de praktijk, de wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving 
en de gevolgen van de organisatieontwikkeling geïnventariseerd, beoordeeld en vervolgens verwerkt in het 
onderliggende document. 
 

Argumenten  

De richtlijn is een vertaling van de vereisten welke zijn neergelegd in het BBV naar de Deventer situatie. De 
richtlijn geeft kaders voor een eenduidige omgang met, uit investeringen voortvloeiende, activa en afschrij-
vingen. Indien conform de richtlijn wordt gehandeld zal op een transparante wijze een volledig en betrouw-
baar beeld worden verkregen van de activa (bezittingen) van de gemeente Deventer en geeft dit eveneens 
op transparante wijze inzicht in de financiële positie. Met het vaststellen van de onderliggende richtlijn 
autoriseert de raad het  uit te voeren beleid op het gebied van activeren en afschrijven. 
 

Draagvlak  

De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke richtlijn (2006) zijn op diverse niveaus binnen de ambte-
lijke organisatie besproken en vervolgens vastgesteld. 
 

Financiële consequenties  

Het vaststellen van de geactualiseerde richtlijn heeft geen substantiële gevolgen voor de komende 
begrotingsjaren. De wijziging van de afschrijvingstermijn voor CV- en warmwaterinstallaties leidt tot een 
beperkte financiële correctie (ongeveer € 4.000 voordelig) op de materiële vaste activa. Dit houdt een extra 
vrijval van kapitaallasten in die ten gunste van het onderhoud zal worden ingezet. De begrotingswijziging zal 
bij de najaarsrapportage 2008 worden meegenomen. 
 

Aanpak/uitvoering  

Na vaststelling door de raad zal de richtlijn activeren en afschrijven per direct gaan gelden en zal de 
aangepaste afschrijvingstermijn voor CV- en warmwaterinstallaties met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2006 worden toegepast.  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 

mr. Th. Bakhuizen ir. A.P. Heidema 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 september 2008, nummer 2008.104732, 
eenheid Bedrijfsvoering. 
 
 

BESLUIT 
 
 
De richtlijn activeren en afschrijven – actualisering 2008 vast te stellen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 oktober 2008 

De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 

drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema 
 
 


