RAADSVRAGEN MET ANTWOORD
Nummer

:

127-35

Onderwerp

:

wijziging Financiële verordening gemeente Waterland 2016

Portefeuillehouder

:

J. Kaars

Datum

:

3 december 2020

Vragen van de fractie van VVD Waterland (ingezonden 2 december 2020) en de beantwoording daarvan door het college
van burgemeester en wethouders:
Van uw college ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016 (127-31; ingekomen stukken week 2020/45). Concreet wordt voorgesteld om de investeringen
in vaste activa op een andere manier af te gaan schrijven dan tot op heden gebeurt.
Vraag 1
U schrijft: ‘Op dit moment wordt in het jaar na activeren begonnen met afschrijven, dus ook wanneer het
actief nog niet in gebruik is genomen. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten niet ieder jaar gelijk.’
Kunt u aan de hand van een (rekenkundig) voorbeeld aangeven wat u hiermee bedoelt?
Antwoord 1
Bij een investeringskrediet van € 100.000,-- wat in 10 jaar zal worden afgeschreven is op 31 december van
enig jaar € 60.000,-- geïnvesteerd, de resterende € 40.000,-- wordt in het jaar daarop geïnvesteerd. Met de
huidige methodiek schrijven wij in het eerste jaar € 6.000,-- af. De boekwaarde eind 1e jaar is dan €
54.000,-- (€ 60.000,-- -/- € 6.000) In het tweede jaar t/m het tiende jaar is de afschrijving dan € 10.000,--.
Het laatste jaar zal de afschrijving € 4.000 zijn. Naast de afschrijvingskosten verschilt ook de toegerekende
rente.
Vraag 2
Wat is, behalve het gegeven dat de afschrijvingskosten ieder jaar gelijk zullen worden, het voordeel van de
voorgestelde systematiek?
Antwoord 2
Het starten met afschrijven op moment dat een actief gerealiseerd is. Het beginnen met afschrijven op
bijvoorbeeld alleen een fundering terwijl nog aan de rest van het actief gewerkt wordt is op zich vreemd.
We schrijven af op een totaal actief, vanaf het moment van ingebruikname. Niet op basis van partiële
realisatie. Het inzicht in de kapitaallasten voor de begroting neemt toe.
Vraag 3
Voorgesteld wordt pas te starten met afschrijven in het jaar dat volgt op het jaar waarin de investering in
gebruik wordt genomen. In de financiële stukken van de gemeente (zie bijvoorbeeld p. 115 e.v. van de be-

groting 2021) wordt in de investeringstabel een onderscheid gemaakt tussen ‘Afgesloten kredieten’, ‘Lopende kredieten’ en ‘Nieuwe kredieten’. Is het ‘in gebruik nemen’ van een actief hetzelfde moment als het
afsluiten van een krediet? Zo niet, hoe verhouden die twee begrippen zich dan wél tot elkaar?
Antwoord 3
Indien het krediet afgesloten wordt omdat het gerealiseerd is dan is het moment van het afsluiten van een
krediet inderdaad het moment van ingebruikname. Maar een investeringskrediet kan ook afgesloten
worden doordat de investering niet doorgaat, of het investeringskrediet vervangen wordt door een ander
investeringskrediet.
Vraag 4
In de door de raad vastgestelde begroting 2021 staat in de investeringstabel op pagina 118 als lopend
krediet opgenomen ‘Aanschaf materieel Groendienst’:
Omschrijving

Aanschaf materieel groendienst

Jaar

Bedrag Restant Boekwaarde
krediet krediet 01-01-2021

2017 758.500

56.625

Afschr. Boekwaarde ToegerekenKapitaalKapitaalKapitaal2021 31-12-2021 de rente 2021 lasten 2021 lasten 2022 lasten 2023

517.856 151.700

366.156

259

151.959

151.883

Kapitaallasten 2024

151.807

62.788

Hoe zou bovenstaande zijn opgenomen in de begroting 2021 indien de voorgestelde afschrijvingssystematiek al sinds jaar en dag had gegolden in de gemeente Waterland.
Antwoord 4
Omschrijving

Aanschaf materieel groendienst

Jaar

Bedrag Restant Boekwaarde
krediet krediet 01-01-2021

2017 758.500

56.625

758.500

Afschr. Boekwaarde ToegerekenKapitaalKapitaalKapitaal2021 31-12-2021 de rente 2021 lasten 2021 lasten 2022 lasten 2023

151.700

606.800

379

152.079

152.003

Kapitaallasten 2024

151.928

Indien een investeringskrediet, zoals in het gevraagde voorbeeld) niet uit één geheel bestaat maar uit
verschillende onderdelen heeft het onder de nieuwe werkwijze van de financiële verordening onze
voorkeur om dit krediet eerder deels af te sluiten. Er zou dan voor het nog ontbrekende deel een nieuw
separaat krediet moeten worden opgenomen. Dit bevordert naar onze mening het inzicht in de kredieten,
investeringen en kapitaallasten.

151.851

