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Onderwerp: Verkoop roerende activa per 31 december 2013 van brandweer aan Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord
Aan de raad,
Beslispunt:

In verband met de verplichte regionalisering van de brandweer in te stemmen met
de overdracht tegen boekwaarde van € 1.405.307 aan de Veiligheidsregio NoordHolland-Noord van brandweermateriaal en –materieel van de brandweer van onze
gemeente, uiterlijk per 31 december 2013;

1.
Waar gaat dit voorstel over?
De wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met onder meer de verplichte regionalisering
van de brandweer heeft gevolgen voor BTW-compensatie op brandweertaken. Vanaf 2014 kunnen
gemeenten de BTW op brandweertaken niet meer bij het BTW-compensatiefonds (hierna: “BCF”)
claimen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de btw op investeringen die gemeenten in de periode
tot 2014 hebben gedaan in roerende zaken (brandweerauto’s en materieel). Indien de
zogenoemde herzieningsperiode voor deze zaken op 1 januari 2014 nog niet verstreken is, zal dit
in beginsel leiden tot herziening van de door de gemeenten geclaimde BTW op deze
investeringen. De herzieningstermijn van roerende goederen bedraagt 5 jaar. De herziening van
de BTW kan worden vermeden als de gemeente de roerende goederen uiterlijk 31 december 2013
overdraagt aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN).
Het voorstel betreft instemming met overdracht van brandweermateriaal en –materieel aan VR
NHN met een boekwaarde van € 1.405.307. Door de overdracht aan VR NHN wordt voor onze
gemeente een claim van de Belastingdienst inzake terugbetaling van gecompenseerde BTW op
materiaal/materieel van bijna € 100.000 voorkomen.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Overdracht van onze gemeentelijke roerende brandweeractiva uiterlijk op 31 december 2013 om
daarmee een btw-claim van bijna € 100.000 te voorkomen.
3.

Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
collegebevoegdheid:
raadsbevoegdheid:
opiniërend:
kaderstellend:
maatschappelijk urgent:
budgetrecht:
anders, nl.:
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4.
Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Op grond van de Financiële verordening 212 gemeente Bergen 2012, artikel 8 lid 1 sub a moet uw
raad instemmen met de overdracht van activa groter dan € 50.000. Dit moet uiterlijk 31 december
2013 besloten worden om een claim van de Belastingdienst van bijna € 100.000 te voorkomen.
Regionale samenwerking
vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio NoordHolland-Noord
is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
komt hier niet voor in aanmerking omdat:
Burgerparticipatie: niet van toepassing.
Externe communicatie : niet van toepassing
Extern overleg gevoerd met : Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Er zijn geen andere mogelijkheden. Door de VR NHN zijn afspraken gemaakt met de
Belastingdienst om onnodige btw-claims te voorkomen. De huidige regeling is de uitwerking
daarvan. Bovendien zijn wij als gemeente niet meer verantwoordelijk voor de brandweer taak en
moeten we die activa afstoten. Daarnaast wil de VR NHN die activa tegen boekwaarde overnemen
en dat is ook niet ongunstig.
6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De overdracht van de activa wordt nog in 2013 verwerkt en zal tot uitdrukking komen in de
gemeentelijke jaarrekening 2013.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Ter voorkoming van negatieve effecten op de balans van de gemeenten neemt de VR NHN al het
geactiveerde materiaal/materieel tegen boekwaarde op 31 december 2013 over van de betrokken
gemeenten.
Voor onze brandweer is de totale boekwaarde van alle investeringen betreffende
materiaal/materieel na gezamenlijke inventarisatie door VR NHN en onze gemeente bepaald op
€ 1.405.307. Deze boekwaarde zal door de VR NHN aan onze gemeente worden vergoed. In het
eerste kwartaal 2014 wordt afgerekend door VR NHN.
Hierdoor ontstaat er per 31 december 2013 een schuldpositie van de VR NHN. Door de overdracht
aan VR NHN wordt voor onze gemeente een claim van de Belastingdienst inzake terugbetaling
van gecompenseerde BTW op materiaal/materieel aangeschaft in de herzieningstermijn van 5 jaar
voorkomen. Het gaat daarbij om bijna € 100.000.
De totale waarde van de af te boeken roerende activa brandweer i.v.m. de overdracht aan de VHR
per 31-12-2013 bedraagt € 1.412.873. Van twee activa met een totale waarde van € 7.566
vergoedt de VR NHN de boekwaarde niet omdat deze bij de inventarisatie niet meer aanwezig
waren. Dit bedrag wordt in 2013 ten laste van het begrotingssaldo gebracht. De kapitaallasten die
in de begroting zijn opgenomen met de afgeboekte activa zullen worden afgeraamd en voorlopig
op een stelpost worden geraamd in afwachting van de definitieve dienstverleningsovereenkomst
met de VR NHN op basis van begroting 2015 die nu door de VR NHN wordt gemaakt.
De lijst van over te dragen activa ziet er als volgt uit:
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Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? niet van toepassing.
Risico’s
open-einde regelingen:
garantieverplichtingen: de gemeente zal gedurende het jaar 2014 het onderhoud verzorgen
risico’s gemeentelijke eigendommen:
overige risico’s:
opgenomen in Naris:
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Om een claim van de Belastingdienst van bijna € 100.000 te voorkomen is het noodzakelijk om
uiterlijk 31 december 2013 de activa over te dragen.

Bergen, 17 december 2013
College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester
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