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1. Inleiding
Deze notitie gaat in op het onderhoud kapitaalgoederen van de Regio MiddenHolland ( RMH). Kaders voor de notitie worden gesteld in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV), de wet Fido en de Financiële verordening ex art. 212 van de
Gemeentewet. Tevens wordt in de Verordening ex art. 212 bepaald dat op verzoek
van het Algemeen Bestuur een nota onderhoud kapitaalgoederen dient te worden
vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur voert het beleid uit conform de gestelde kaders.
De nota onderhoud kapitaalgoederen is kaderstellend voor het beoogde
onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Hiernaast worden kaders en
beleidsdoelen vastgelegd ten aanzien van het onderhoud en ten aanzien van het
meerjarig budgettair beslag.

2. Definities kapitaalgoederen en onderhoud
Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen zijn die duurzame productiemiddelen die een organisatie nodig
heeft om diensten en goederen die aan opdrachtgevers geleverd worden te produceren.
Daarbij gaat het niet om de kleinere dingen als pen, papier, paperclips en dergelijke,
maar om grotere goederen die meerdere jaren meegaan en veelal veel waarde hebben,
zoals gebouwen, installaties, meubilair en computers. Op deze goederen/gebouwen
wordt afgeschreven.
Onderhoud
Iets onderhouden wil zeggen het zodanig behandelen dat het gedurende de
afschrijvingsperiode in bruikbare staat en op het gewenste kwaliteitsniveau blijft
verkeren. Uiteraard is voor het onderhoud de technische noodzaak daartoe
doorslaggevend. De organisatie bepaalt het kwaliteitsniveau van de “bruikbare staat”.
De hoogte van het kwaliteitsniveau bepaalt de hoogte van de onderhoudskosten.
Onderscheid economisch nut/ maatschappelijk nut
Kapitaalgoederen zijn te onderscheiden in kapitaalgoederen met een economisch nut
en kapitaalgoederen met een maatschappelijk nut. Kapitaalgoederen met een
economisch nut zijn kapitaalgoederen die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen
aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen,
leges of prijzen.
Kapitaalgoederen met een maatschappelijk nut genereren geen middelen en er is geen
markt voor. Voorbeelden hiervan zijn wegen en pleinen.
3. Kapitaalgoederen RMH
De RMH beschikt uitsluitend over kapitaalgoederen met economisch nut. Het betreft
de volgende kapitaalgoederen.


Laptops, mobiele telefoons en software

Voor een opsomming van de kapitaalgoederen wordt verwezen naar de staat van
activa.
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De waardering van de kapitaalgoederen berust op de grondslag van historische
kostprijs. Op kapitaalgoederen schrijven we af waardoor in de loop van de jaren de
boekwaarde afneemt.
4.Onderhoud kapitaalgoederen RMH
Kwaliteit onderhoud
Het doel en de functie van een kapitaalgoed bepaalt de gewenste kwaliteit van dat
kapitaalgoed. Onder kwaliteit worden de specificaties en de eigenschappen van het
kapitaalgoed bedoeld. De benodigde kwaliteit van het kapitaalgoed bepaalt ook de
kosten van onderhoud ervan.
De norm voor het kwaliteitsniveau van onderhoud die de RMH hanteert is het
uitvoeren van doelmatig en sober onderhoud, verantwoord en gericht op het in
bruikbare staat verkeren van het kapitaalgoed. In het algemeen zal de intensiteit van
het onderhoud toenemen naarmate het bedrijfsmiddel ouder wordt .
Onderhoud laptops, mobiele telefoons en software
De vervanging van laptops vindt driejaarlijks plaats, conform de in de Financiële
verordening ex art. 212 Gemeentewet RMH vastgestelde afschrijvingsperiode. Voor
de mobiele telefoons is vervanging na 2 jaar voorzien. De vervangingstermijn van
software wordt per softwarepakket bepaald. Bij computers en software vindt alleen
klein onderhoud plaats, waardoor het niet nodig is om een onderhoudsvoorziening te
treffen. Eventuele onderhoudskosten worden opgevangen in de lopende exploitatie.
5. Financieel kader
Voor onderhoud van computers en software is geen voorziening getroffen omdat de
kosten hiervan jaarlijks laag zijn. Onderhoud van computers en software wordt
opgevangen in de exploitatie.
6. Advies Algemeen Bestuur
 Vaststellen van bovenstaand beleid.
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