
Beleidsregels investeringen en afschrijving 2017 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 9 van de Financiële verordening 2017; 
 
besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: 

 
 
Artikel 1  Activeren 
 
1. De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen activeren we niet. De kosten worden 

volledig genomen in het jaar waarin we de lening afsluiten. De kosten worden ten laste van de 
exploitatie gebracht. 

2. Uitgaven met een meerjarig gebruiksduur hoger of gelijk aan € 25.000,- worden als 
investeringen bestempeld en gaan we activeren. 

3. Uitgaven met een meerjarig gebruiksnut lager dan € 25.000,- brengen we ten laste van de 
exploitatie. Deze activeren we met andere woorden niet. 

 
 

Artikel 2  Waarderen 
 
Bij het waarderen van activa worden alleen de directe kosten van een investering betrokken. De 
kosten van ons personeel activeren we niet. Deze kosten brengen we ten laste van de exploitatie. 
Een uitzondering hierop vormen bedrijfsmatige activiteiten, zoals bij het grondbedrijf. 
 
 

Artikel 3  Berekenen afschrijvingslast en rente 
 
1. Investeringen schrijven we af volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Deze bepalen we aan 

de hand van de waarde van de investering en de gebruiksduur hiervan. 
2. In bijlage 1 staat de gebruiksduur (afschrijvingstermijnen) genoemd die we hanteren voor het 

berekenen van de afschrijvingen.  
3. Over de boekwaarde van het investeringsbedrag berekenen we rente door. Dit bedrag baseren 

we op de werkelijke rente die de gemeente betaalt in het begrotingsjaar over de langlopende 
geldleningen. 

4. De componentenbenadering hanteert de gemeente Medemblik niet.  
5. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijving houden we geen rekening met een eventuele 

restwaarde van de investering. 
6. In het jaar waarin de investering wordt gedaan schrijven we niet af. We beginnen met 

afschrijving in het jaar nadat de investering tot stand gekomen is. Het krediet is dan 
afgesloten. 

7. Voorbereidingskosten schrijven we niet af. In de uiteindelijke kredietaanvraag nemen we de 
voorbereidingskosten mee. De investering (inclusief voorbereidingskosten) schrijven we dan af 
volgens de in bijlage 1 opgenomen afschrijvingstermijnen. Wanneer de investering toch niet 
doorgaat, dan schrijven we de voorbereidingskosten in één keer af. De kosten komen dan ten 
laste van de exploitatie.  

 
 
Artikel 4  Historische afschrijvingstermijnen 
 
Voor investeringen die in het verleden zijn geactiveerd gelden de historische afschrijvingstermijnen.  

 



Artikel 5 Verantwoording investeringskredieten 
 
1. Investeringen worden ingedeeld in vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor de op te 

stellen begroting van het komende jaar; 
2. De kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen worden meegenomen in het bestaande beleid 

van de (op te stellen) begroting; 
3. De kapitaallasten van de uitbreidingsinvesteringen worden meegenomen in het nieuw beleid van 

de (op te stellen) begroting; 
4. De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting, de daarin opgenomen 

investeringen voor wat betreft de eerste jaarschijf; 
5. Door de raad beschikbaar gestelde kredieten moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd en 

afgesloten. Als een beschikbaar gesteld krediet na 2 jaar niet (volledig) is benut, valt het 
restantkrediet vrij. Een krediet kan alleen langer open blijven wanneer de budgetbeheerder de 
noodzaak daarvoor tijdig aantoont aan het college.  

6. Nog te realiseren investeringen waarbij een onder- of overschrijding van € 25.000,- of meer 
wordt verwacht, moeten aan de raad worden voorgelegd. Bedraagt de afwijking meer dan 
€ 50.000,- dan wordt deze via een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd. 

7. Over de beschikbaar gestelde kredieten wordt jaarlijks een inhoudelijke en financiële 
rapportage opgesteld. Deze stelt het college vast. De uitkomsten verwerken we in het 
jaarverslag. 

8. Wanneer een investering is voltooid stelt het college een eindverantwoording vast. Hiermee 
wordt het project afgesloten. De eindverantwoording is zowel inhoudelijk als financieel. Deze 
eindverantwoording bevat geen noemenswaardige over- of onderschrijding. Na vaststelling van 
deze rapportage sluiten we het krediet af. 

9. De rapportages genoemd onder punt 18 en 19 verwerken we in het jaarlijkse 
kredietenoverzicht. Deze stellen we op na afloop van het begrotingsjaar. Na vaststelling door 
het college verwerken we de uitkomsten hiervan in het jaarverslag. 

 
 

Artikel 6 Intrekken huidige beleidsregels 
 
De beleidsregels opgenomen in de nota investerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Medemblik, 
vastgesteld bij besluit van 4 januari 2011 worden ingetrokken. 
 
 

Artikel 7 Inwerkingtreding 
 
Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking en werken 
terug tot en met 1 januari 2017. 
 
 

Artikel 8 Citeertitel 
 
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als de nota investeringen en afschrijvingen 2017 
gemeente Medemblik. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, 
gehouden op 20 december 2016. 
 
 
 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



Bijlage 1:  overzicht afschrijvingstermijnen 

 
 
 
Investering 
 

Termijn 

 
Kosten onderzoek en ontwikkeling 

 

 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 5 

Automatisering  

 apparatuur 4       5 

Gebouwen  

 grondkosten    0 0 

 bouwkosten  40 40 

 inrichtingskosten/meubilair 10 10 

 semipermanent                                        20 20 

 verbouwingen (renovatie en restauratie) 20 20 

  

Bedrijfswagens, e.d.  
 

 personenauto/bestelauto’s 7 7 

 Onderhoudsmachines buitendienst 7 10 

  

 
Riolering 

 elektromechanisch 40 20 

 Bouwkundige constructies 40 45 

 Vrijverval riolering 50 

 Persleidingen 50 

  

 
Sportterreinen 

 aanleg 20 20 

 renovatie 20 20 

 afrasteringen 30 30 

 hekwerken 10 20 

 kleedaccommodaties 40 40 

 kunstgrasvelden 15 15 

 lichtmasten 20 20 

 overige opstallen 25 25 

  

Begraafplaatsen 
 



Investering 
 

Termijn 

 aanleg            40  40 

 herinrichting                         25 25 

 renovatie opstallen 25 25 

 aanleg/uitbreiding urnen 25 25 

  

 
Woonwagencentrum 

 inrichting terrein 25 25 

  

 
Kapitaalgoederen (bruggen, wegen, openbare verlichting) 

 kunstvoorwerpen met cultuur-historische waarde 1 

 aanleg, reconstructie of vervanging 40 40 

 verbeteringen/herinrichting 20 20 

 armaturen openbare verlichting   40 20 

                                    

 
Speelterreinen 

 aanleg en renovatie 20 20 

 speeltoestellen 10 10 

  

 
Straatmeubilair 

 aanleg of vervanging 15 15 

 verbetering woonomgeving              20 20 

 inrichting 30-km gebieden 20 20 

  

 
Verkeersmaatregelen 

 verkeersregelinstallaties 15  10 

 fietsenrekken 15 25 

  

 
Parkeren 

 aanleg parkeerterreinen 20 20 

  

 
Monumenten 

 aankoop 40 40 

 restauratie 25 25 

 
 


