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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. de Nota waardering en afschrijving van november 2012 van de gemeente Stichtse Vecht vast te stellen; 
2. de Nota waardering en afschrijving van maart 2011 in te trekken. 
 
Samenvatting 
 
 
De financiële verordening Stichtse Vecht is door de raad vastgesteld in 2011 en bevat uitgangspunten 
voor het financieel beleid, alsmede regels voor het financieel beheer en regels voor de inrichting van de 
financiële organisatie van de gemeente Stichtse Vecht. 
Voor de financiële verordening is als insteek gekozen om in de verordening zelf op hoofdlijnen, de 
uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer vorm te geven, en de verdere detaillering c.q. 
uitwerking daarvan (bijvoorbeeld op het gebied van waardering en afschrijving, en reserves & 
voorzieningen) in afzonderlijke beleidsnota’s te laten plaatsvinden. 
 
In de Gemeentewet (artikel 212) is bepaald dat de raad bij verordening de uitgangspunten voor het 
financiële beleid vaststelt. Hierin moeten de regels voor waardering en afschrijving van activa opgenomen 
worden. Deze moeten voldoen aan de voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV). 
Het huidige beleid ten aanzien van waarderen en afschrijven van vaste activa is vastgelegd in de Nota 
waardering en afschrijving van maart 2011, welke door de raad is vastgesteld. 
 
De belangrijkste wijziging met voorliggende Nota in vergelijking met de nota van maart 2011 is dat 
voorliggende Nota is opgesteld vanuit de kaders van de nota van maart 2011, maar zonder de verwijzing 
naar de drie herindelinggemeenten. Met andere woorden: alle teksten die in de Nota van maart 2011 
verwezen naar de drie herindelinggemeenten, komen niet meer voor in voorliggende Nota.  
 
Aanpassingen in voorliggende Nota waardering en afschrijving 
De richtlijnen voor de verkrijgings- en vervaardigingsprijs zijn nader onderzocht en verwerkt in de 
voorliggende Nota waardering en afschrijving Stichtse Vecht. Uit het onderzoek is gebleken dat indirecte 
kosten rente zijn uitgesloten van activering. Daarnaast worden de kosten voor een tijdelijke voorziening 
niet verbonden aan de definitieve voorziening. 
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Vervolgens zijn in voorliggende Nota waardering en afschrijving Stichtse Vecht de besluiten van het 
onderzoek Vermogenspositie verwerkt. Dit zijn de volgende punten: 
Het percentage interne rekenrente is herberekend en vastgesteld op 3,5%; 
Actieve grondexploitaties worden belast met de interne rekenrente; 
De afschrijvingstermijn van gebouwen is gewijzigd van 40 jaar in 50 jaar; 
Beschoeiingen is toegevoegd aan de lijst afschrijvingstermijnen, met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. 
 
Afgezien van bovengenoemde aanpassingen die in voorliggende Nota waardering en afschrijving reeds 
zijn verwerkt, kan worden opgemerkt dat er verder geen wezenlijke andere standpunten zijn toegevoegd 
of gewijzigd. 
 
 
Voorstel 
- de nota Waardering en Afschrijving van november 2012 van de gemeente Stichtse Vecht vast te 

stellen; 
- de nota Waardering en Afschrijving van maart 2011 in te trekken. 
 

27 november 2012 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
Bijlagen 
- Nota waardering en afschrijving van november 2012 van de gemeente Stichtse Vecht. 
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