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Kennisnemen van 
het voornemen om de nota waarderen, investeren en afschrijven 2018 aan te passen. 
 
Inleiding 
Als gemeente investeren we veel in de openbare ruimte en onze gebouwen. We schrijven af op deze 
investeringen. Zo verdelen we de kosten van deze investeringen over een langere periode. Deze 
kosten noemen we kapitaallasten (rente en afschrijving) en verwerken we jaarlijks in onze begroting. 
Het beleid ligt vast in de nota “waarderen, investeren en afschrijven” van 13 maart 2018. In artikel 7 
van de financiële verordening ligt vast dat we deze nota om de vier jaar actualiseren en aan uw raad 
ter besluitvorming voorleggen. 
  
Informatie  
Naast dat deze nota niet meer actueel is, zijn er nog een aantal redenen om onze nota aan te passen.  
 
Harmonisatie beleid binnen samenwerking GHO  
Wij werken samen met de gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek, ook op financieel gebied. 
We hebben hetzelfde financieel systeem. Daarom is het gewenst dat om zoveel mogelijk dezelfde 
uitgangspunten te hanteren. We harmoniseren ons beleid zoveel als mogelijk. 
 
Overgang van annuïtair naar lineair 
De keuze voor de afschrijvingsmethode ligt vast in de nota. We schrijven in Goirle lineair af. Voor een 
aantal investeringen maken we een uitzondering, dan schrijven we op basis van de 
annuïteitenmethode af. Dit geldt voor investeringen waar inkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld: 

- Inkomsten van derden 
- Inkomsten uit afvalstoffenheffing 
- Inkomsten uit rioolheffing 

 
Bij de lineair afschrijving delen we het investeringsbedrag door het aantal jaren dat het actief 
meegaat. Dat betekent dat de afschrijving jaarlijks gelijk is en dat de rentecomponent afneemt 
omdat de boekwaarde jaarlijks afneemt met het bedrag van de afschrijving. 
Bij de annuïtaire afschrijving wordt gekozen voor een jaarlijks gelijk bedrag van de kapitaallasten. In 
de jaren daarna stijgen de afschrijvingslasten en dalen de rentelasten. 
 
We kiezen er nu voor om alle investeringen lineair af te schrijven. Dit verwerken we in de nieuwe 
nota.  
 
Voordelen van de lineaire methode zijn dat de kapitaallasten teruglopen in de tijd en de totale 
kapitaallasten over de volle looptijd van de investering lager zijn.  
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Voordelen van de annuïtaire methode zijn het stabiele verloop van de kapitaallasten in de tijd en het 
feit dat de lasten de eerste jaren lager zijn dan bij de lineaire methode.  
 
 

 Lineair Annuïteit 

Totale kosten Totale kosten zijn lager dan 
methode annuïteit 

Totale kosten zijn hoger dan 
methode lineair 

 De kapitaallasten zijn in het 
begin hoger maar nemen 
jaarlijks af 

Stabiel verloop van de 
jaarlijkse kapitaallasten 

 
 
In juni 2016 bracht de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de rentenotitie 2017 
uit. Hierin staat dat een gemeente vanaf 2017 het rentedeel van de kapitaallasten jaarlijks moet 
berekenen op basis van de regels die gelden voor het bepalen van de omslagrente. Het gevolg 
hiervan dat we bij de annuïtaire methode de annuïteiten jaarlijks opnieuw moeten berekenen. Dat 
geldt zowel voor de begroting als voor de jaarrekening. Op dit moment gaat het om zo’n 160 
investeringen waarvoor dit geldt. In het huidige financieel systeem is dit niet te automatiseren, en 
daarom een intensieve klus die veel administratieve capaciteit vergt. 
 
Gevolgen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing 
Door de keuze voor de lineaire afschrijvingsmethode, zijn de kapitaallasten in het begin hoger. Over 
de gehele looptijd zijn ze lager. Deze kosten nemen we op in de tariefberekeningen rioolheffing en 
afvalstoffenheffing. Op deze manier houden we de gemeentelijke belastingen op de langere termijn 
lager voor onze inwoners en ondernemers.  
 
Begroting 2023 
De nieuwe nota is nog niet vastgesteld. In de begroting 2023 verwerkten we de nieuwe 
uitgangspunten al wel. Alle kapitaallasten zijn op basis van de lineaire methode berekend.  
 
Vervolg 
Wij komen op korte termijn met de aangepaste nota “Waarderen, investeren en afschrijven”. We 
bespreken deze nota met het audit-comité. Uiterlijk 20 december 2022 leggen we de nota aan uw 
raad voor ter besluitvorming.  
 
Bijlagen 
Notitie Rente 2017 BBV (meest recente versie) 
Rekenvoorbeeld  
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