
 

   
  

 

Nr. 12/24346. 

 
Bijlage bij beslispunt 9 van het raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2013 en de 

2
e
 bestuursrapportage 2012 van de vergadering van 7 en 8 november 2012. 

 

Onderstaande richtinggevende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd voor activa die in of na het 

boekjaar 2012 gereed komen. 

 

Gewijzigde bijlage bij Nota activabeleid 2011 
  Bijlage 1 

AFSCHRIJVINGSTABEL 

 

Omschrijving actief Onderverdeling / opmerking Afschrijving 

in jaren 

   
Immateriële vaste activa   

   

Kosten onderzoek en ontwikkeling   

Diverse kosten van onderzoek en ontwikkeling  5 

   

Materiële vaste activa   

   

Gronden en terreinen   

Begraafplaatsen aanleg 38 

 aanpassing/uitbreiding 13 

Sportterreinen (groen) aanleg 38 

 aanpassing/uitbreiding 13 

 renovatie 20 

Overige gronden  geen 

   

Woonruimten   *)   

Woningen nieuwbouw 50 

 uitbreidings-/verbouw- en herstelkosten:  

 - levensduurverlengend min. 30 

 - niet-levensduurverlengend restant jaren 

Woonwagens nieuw 30 

 bestaand 18 

Omschrijving actief Onderverdeling / opmerking Afschrijving 

in jaren 

   
Bedrijfsgebouwen (incl. inrichting en technische installaties)  

Bedrijfsgebouwen – algemeen (incl sport en cult) nieuwbouw – permanent 50 

 idem – semi-permanent 20 

 aankoop bestaand gebouw – permanent 30 

 idem – semi-permanent 13 

 uitbreidings-/verbouw- en herstelkosten:  

 - levensduurverlengend min. 30 

 - niet-levensduurverlengend restant jaren 

 uitbreiding – tijdelijke huisvesting 20 

 energiebesparende maatregelen 20 

 inrichtingskosten 18 

 (technische) installaties 18 

 renovatie vloer gymzaal 20 

Openlucht zwembaden bouw 38 

 uitbreidings-/verbouw- en herstelkosten:  
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Omschrijving actief Onderverdeling / opmerking Afschrijving 

in jaren 

 - levensduurverlengend min. 19 

 - niet-levensduurverlengend restant jaren 

 inrichtingskosten 18 

 (technische) installaties 18 

   

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken   

Wegen, straten en pleinen aanleg 30 

 reconstructie 25 

 herinrichting/duurzaam veilig 25 

Openbare verlichting lantaarnpalen (incl. armaturen) 25 

Parkeervoorzieningen aanleg 25 

Abri's bouw 20 

Straatmeubilair  20 

Bruggen beton 50 

 hout 25 

Groenvoorziening aanleg 25 

 renovatie 15 

Speeltuinen aanleg 20 

 inrichting/speeltoestellen 15 

Riolering afschrijving conform GRP zie GRP 

   
Overige materiële vaste activa   

Brandweer brandweerauto 20 

 overige auto's 10 

 uitrusting / materieel 10 

Onderwijs 1e inrichting onderwijsleerpakket 10 

 1e inrichting meubilair 25 

Automatisering pc's en monitoren 4 

 servers 5 

 bekabeling 13 

 overige 6 

Kantoorinrichting kantoormiddelen/machines 6 

 kantoormeubilair/inrichting 13 

 communicatie-/foto-/videoapparatuur 6 

 telefooninstallaties 13 

 stemmachines 13 

Materieel buitendienst vrachtauto 13 

 bestel- / personenauto 10 

 tractoren 13 

 shovel 15 

 aanhangwagen 13 

 materieel gladheidbestrijding 13 

 hefpoten 13 

 schaftwagen 6 

 gereedschappen 6 

   

Financiële vaste activa   

Bijdragen aan activa in eigendom bij derden Zie afschrijvingstermijnen materiële vaste 

activa 

 

  

  
*) opgemerkt wordt dat het voornemen bestaat om het gehele areaal aan woonruimten af te stoten en over 

te dragen aan derden. 


