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Onderwerp:

Kadernota investeren en afschrijven

Advies:
In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel

Besluit B en W:
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Korte samenvatting:
In bijgaande kadernota 'investeren en afschrijven' wordt binnen de kaders van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2 0 0 4 , kortweg B B V genoemd, een herijking
van het beleid ten aanzien van investeren en afschrijven aan de raad voorgelegd. In het tweede
kwartaal van 2 0 1 3 volgt dan een volledige herziening van de Financiële verordening. Naar verwachting komt de V N G in februari a.s. met een nieuwe modelverordening die daarvoor als basis
zal dienen. Omdat de regels in de Financiële verordening op het gebied van investeren en afschrijven beperkt zijn, willen we daar voor deze onderdelen niet op wachten.
Aanleiding:
Het gevoerde beleid op het vakgebied 'financiën en control' wordt periodiek geëvalueerd en waar
nodig geactualiseerd op basis van de laatste inzichten, ontwikkelingen en ervaringen. Naar aanleiding daarvan zijn bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2 0 1 2 en programmabegroting 2 0 1 3 op verschillende onderdelen voorstellen gedaan om het beleid rondom investeren en
afschrijven bij te stellen. Die wijzigingen deden de behoefte voelen om ook in een wat breder
verband nog eens kritisch te kijken naar gevoerde beleid op deze onderdelen. Bijgaande kadernota
'investeren en afschrijven' is daarvan het directe resultaat.
Relevante eerdere besluiten:
Als onderdeel van de tweede bestuursrapportage 2 0 1 2 en programmabegroting 2 0 1 3 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het afschrijvingsbeleid. Daarbij is aangegeven dat nog vóór het
afronden van de jaarrekening 2 0 1 2 nader zal worden stilgestaan bij het gemeentelijke beleid
rondom investeren en afschrijven.
Doelstelling:
Een verdere harmonisering en uniformering van het gevoerde investerings- en afschrijvingsbeleid.
Oplossing I Effecten:
Zie bijgaand raadsvoorstel en onderliggende kadernota 'investeren en afschrijven'.

Planning:
De voorgenomen maatregelen zijn bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2 0 1 2 en
de programmabegroting 2 0 1 3 reeds uitgebreid aan de orde gekomen en toegelicht. De verschillende maatregelen worden meegenomen bij opstellen van de jaarrekening 2 0 1 2 .

- 3 Financiële consequenties:
Reeds meegenomen bij het opstellen van de tweede B U R A P 2 0 1 2 en programmabegroting 2 0 1 3 .
Personele consequenties:
Geen
Juridische consequenties:
Geen
Informatisering I Automatisering:
Geen
Burger- en overheidsparticipatie:
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Overige consequenties:
N.v.t.

