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ONDERWERP
Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Bij de behandeling van de bezuinigingsnota 2011 in de raadsvergadering van 14 juni 2011 is het
amendement van Weert Lokaal over het verlengen van de afschrijvingstermijnen aanvaard.
Daarop volgend heeft uw Raad in de vergadering van 2 november 2011 ingestemd met:
1.
de voorgestelde verlenging van de afschrijvingstermijnen van vaste activa per 1 januari
2012;
2.
het aangepast overzicht “waardering en afschrijving vaste activa” (en daarmee de notitie
“afschrijvings- en rentebeleid activa” en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet) per 1
januari 2012.
Vervolgens zijn de aangepaste termijnen conform besluitvorming toegepast en verantwoord in de
jaarstukken / jaarrekening 2012.
PROBLEEMSTELLING
Door de accountant is ten tijde van het onderzoek jaarrekening 2012 met betrekking tot de
rechtmatigheid en getrouwheid geconstateerd dat de onderbouwing voor de verlenging van de
afschrijvingstermijnen niet voldoet aan de voorschriften voor verslaggeving. De accountant heeft
de afschrijvingskosten, die het gevolg waren van de verlenging van de afschrijvingstermijnen,
beoordeeld als fout in de controle. Het betrof een bedrag van € 780.000,--. Door de accountant is
verzocht de verwerking van de afschrijvingstermijnen in 2013 te herzien en in overeenstemming te
brengen met de eerder genoemde voorschriften. Hierop is als volgt gereageerd; “De verlenging van
de afschrijvingstermijnen zal in 2013 onderzocht worden op verdere onderbouwing”.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Ter voorbereiding op bedoeld onderzoek heeft met de accountant overleg plaatsgevonden. De
accountant gaf aan dat een onderbouwing (ook) kan worden gevonden in een vergelijk met andere
gemeenten. Hierop volgend zijn de tabellen met afschrijvingstermijnen van de gemeente Venlo,
Venray en Roermond nader onderzocht en afgezet tegen onze eigen tabel.
Alles overziend komen wij tot de conclusie dat de besluitvorming van 2 november 2011 moet
worden teruggedraaid, met uitzondering van de afschrijvingstermijnen van:

Gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen, scholen etc.) wordt vastgesteld op 50 jaar;

Tractiemiddelen worden vastgesteld op:
o Groot materieel (vrachtwagens e.d.) 12 jaar
o Klein materieel (personenauto’s e.d.) 10 jaar
o Sneeuwploeg / - strooier 12 jaar
o Veegmachine 6 jaar
o Gebouwen 50 jaar.
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Met de huidige bouwtechniek en de ook steeds verdergaande duurzaamheid in de bouw is het
aannemelijk dat een gebouw (casco) 50 jaar gebruikt kan worden. Belangrijke voorwaarde is wel
dat de toekomstige onderhoudskosten opgenomen zijn in de begroting. In de eerst volgende
actualisatie van het onderhoudsplan gebouwen zullen we dit nadrukkelijk meenemen.
Tractiemiddelen.
De ervaring van de laatste jaren bij daadwerkelijke vervangingen en de technische levensduur van
enkele categorieën vervoermiddelen maakt het mogelijk om de afschrijvingstermijn met enkele
jaren te verlengen. Dit wordt toegepast volgens bovenstaande opsomming.
Na aanpassing van de termijnen zijn er tussen de vergeleken gemeenten geen substantiële
afwijkingen. De termijnen zijn dan in een redelijke bandbreedte vergelijkbaar.
Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vaststelling in 2011 wordt verwezen
naar bijlage A.
Het terugdraaien moet worden gelezen als een aanpassing van de afschrijvingstermijnen met
terugwerkende kracht ingaande 1 januari 2013. Doen we dit niet met terugwerkende kracht dan
zal de verlenging van de termijnen op basis van de besluitvorming van 2 november 2011 en de aan
de hand daarvan in de jaarstukken verantwoorde afschrijving, door de accountant als fout worden
aangemerkt. Dit heeft dan consequenties voor de controletolerantie wat kan leiden tot een niet
goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2013.
Het aanpassen van de afschrijvingstermijnen vereist dat de verordening ex artikel 212
Gemeentewet opnieuw wordt vastgesteld met als ingangsdatum 1-1-2013 (zie bijlage B).
Het zal duidelijk zijn dat dit voorstel nadelige financiële consequenties heeft. Zo zal er voor 2013
een nadeel ontstaan van € 402.000,--. Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2013.
Voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn deze nadelen respectievelijk € 305.000,--, € 304.000,--,
€ 205.000,-- en € 64.000,--. Wij stellen voor de financiële consequenties voor 2014 tot en met
2017 ten laste van het begrotingstekort / voorlopig rekeningresultaat te brengen.
COMMUNICATIE
N.v.t.
EVALUATIE

N.v.t.

ADVIES RAADSCOMMISSIE


Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.



Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De fractie Van de Loo geeft aan dat er door de verlenging van de
afschrijvingstermijnen weliswaar een fout optreedt bij de jaarrekening, omdat de
onderbouwing van de verlenging niet voldoet aan de voorschriften voor
verslaggeving, maar dat deze binnen de marges past. Het risico is te overzien,
het gaat maar om € 300.000,-. Van het bedrag van de fout groot € 780.000,winnen we 4 ton terug door de resultaten van de benchmark. De fractie Van de
Loo stelt voor om deze fout te accepteren. Weert Lokaal wil daarentegen het
advies van de accountant volgen. De fout kan leiden tot een niet goedgekeurde
jaarrekening. Bovendien heeft de gemeente het voordeel over de jaren 2012 en
2013 al genoten. De SP vindt dat de accountant op de stoel van de raad gaat
zitten en niet meedenkt met goede ideëen. De SP stelt voor om bij aanvang van

Pagina 2

de nieuwe raadsperiode de regels opnieuw en gewijzigd vast te stellen. De VVD
vindt de fout van € 780.000,- wel veel en wil niet elk jaar de discussie over
waarom het advies van de accountant niet wordt gevolgd overdoen. D66 wil niet
te snel het advies van de accountant volgen omdat we daarmee een gat in de
begroting schieten. De PvdA wil het advies van de accountant volgen. Het CDA
vindt de benchmark opvallend, omdat deze nieuwe creatieve initiatieven
onmogelijk maakt. De gemeente heeft van de verlenging van de
afschrijvingstermijnen geprofiteerd, nu moet de fout hersteld worden.

VOORSTEL COLLEGE
1. Aanpassen van de afschrijvingstermijnen van vaste activa met ingang van 1 januari 2013;
2. Vaststellen van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet met terugwerkende kracht per 1
januari 2013.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014;

besluit:
1. De afschrijvingstermijnen van vaste activa met ingang van 1 januari 2013 aan te passen;
2. De verordening ex artikel 212 Gemeentewet met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 vast
te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

