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Bijlagen

A. Nota activabeleid VRU

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.
3.

de nota activabeleid 2019 in te trekken;
de nota activabeleid 2020 vast te stellen;
technische mutaties van afschrijvingstermijnen vanaf 2021 vast te laten stellen door het dagelijks bestuur.

Toelichting
De vigerende nota activabeleid VRU dateert van november 2019. De volgende twee ontwikkelingen maken het noodzakelijk
de nota activabeleid VRU te actualiseren. In de eerste plaats wordt op basis van de verwachte levensduur voorgesteld om
een aantal afschrijvingstermijnen te wijzigen, zoals die voor de inventaris adembeschermingswerkplaatsen, operationele
bestelbussen en waterongevallenbestrijdingsvoertuigen. Daarnaast is er met de inrichting van het nieuwe financieel
systeem de indeling van activa gestroomlijnd. Deze indeling is verwerkt in de tabel met afschrijvingstermijnen (zie bijlage 1
van de nota activabeleid). In de herziene nota activabeleid VRU zijn de volgende mutaties van afschrijftermijnen verwerkt:
-

-

De afschrijvingstermijn inventaris van de adembeschermingswerkplaatsen is gewijzigd van 10 naar 15 jaar. Recent is
een aanbesteding uitgevoerd. Het nieuwe concept inventaris ademluchtbescherming dat door de leverancier wordt
aangeboden, is van dusdanige kwaliteit dat een garantie van 15 jaar wordt afgegeven. Voorgesteld wordt om de
afschrijvingstermijn gelijk te stellen aan deze (minimale) technische levensduur.
Er wordt is een onderscheid tussen haakarmbakken met specialistische functie (afschrijftermijn 15 jaar) en
haakarmbakken zonder specialistische functie (afschrijftermijn 20 jaar).
Gelet op de gebruiksduur van bluskleding wordt nieuwe bluskleding geactiveerd en afgeschreven in 6 jaar.
De afschrijftermijn van waterongevallenbestrijdingsvoertuigen is op basis van de verwachte technische levensduur
bijgesteld van 8 naar 10 jaar.

Daarnaast is een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking, zonder de inhoud van het beleid te
wijzigen.
De nota activabeleid bevat naast het beleid ook een tabel met afschrijftermijnen. Het doorvoeren van (technische)
wijzigingen in deze tabel vergt nu besluitvorming door het algemeen bestuur. Het voorstel is vanaf 2021 de technische
wijzigingen in de tabel met afschrijftermijnen - voor zover passend binnen de financiële kaders van de begroting - ter
vaststelling voor te leggen aan het DB. Beleidswijzigingen blijven ter vaststelling voorgelegd worden aan het AB.
De bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën heeft op 7 oktober jl. gesproken over de actualisering van het
activabeleid en adviseert positief.

Financiële consequenties
De aanpassingen van de afschrijvingstermijnen passen binnen de financiële kaders van de begroting en de daarin
opgenomen investeringsbegroting.

Verdere behandeling
Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de nota activabeleid bekendgemaakt en gepubliceerd.
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