NAAM:

Reserve Dekking afschrijvingslasten (NR: B041)

Basisinformatie
Instellingsdatum:
Doel:

09 november 2016
Dekking van de afschrijvingslasten die ontstaan door de activering van investeringen,
waarvan de bijdrage aan deze investeringen uit eigen reserves en exploitatiebudgetten
afkomstig zijn.
Instandhoudingduur:
Onbepaald
Voeding:
Oormerken uit andere reserves, Provinciefonds; decentralisatie-uitkering Verkeer &
Vervoer
Vastgestelde bandbreedte: Onbepaald
Beslissingsbevoegdheid:
GS (Toevoegingen en onttrekkingen)
Omvang 31-12-2016:
€0

Achtergrondinformatie:
Ontstaan
Per 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) om bijdragen
uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren
bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wetswijziging stijgt de hoogte van de te
activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze
hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te
voorkomen worden de (voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet om de toekomstige afschrijvingslasten
te dekken.
Voeding
Binnen de bestemmingsreserves Infrafonds, Strategische projecten en Zuiderzeelijngelden zijn middelen geoormerkt
als bijdrage in de provinciale investeringsagenda. Deze middelen zullen in de jaren waarin de onderliggende
projecten worden uitgevoerd, worden overgebracht naar de reserve Dekking afschrijvingslasten. Op het moment van
activeren zijn deze middelen binnen de reserve beschikbaar en kunnen gedurende de looptijd van het actief worden
gebruikt om de afschrijvingslasten in de exploitatie te dekken.
Daarnaast is in de reguliere begroting budget beschikbaar voor investeringen in activa met maatschappelijk nut.
Onder andere wordt een gedeelte van decentralisatieuitkering Verkeer en vervoer hiervoor ingezet. In
overeenstemming met de financiële planning van de meerjareninvesteringsagenda worden de middelen gestort in
deze reserve.
Doel
De primaire functie van deze reserve is een bijdrage te doen aan de afschrijvingslasten, om daarmee de
exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden.
Besteding
De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut.
De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien
uit de staat van activa.

