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ONDERWERP 
Activabeleid 2016 gemeente Albrandswaard 
 
 
GEADVISEERDE BESLISSING 

1. De nota Activabeleid 2016 vast te stellen. 
 

 
INLEIDING 
We willen graag ons activabeleid actualiseren. Het huidig beleid stamt uit 2007en sindsdien zijn 
bijvoorbeeld opvattingen over de afschrijvingsduur op bepaalde investeringen gewijzigd. Ook nieuwe 
wetgeving maakt het noodzakelijk het activabeleid opnieuw onder de loep te nemen. We hebben de 
verschillen tussen de oude en nieuwe nota in een overzicht (bijlage met verseonnummer 1022856) 
voor u op een rijtje gezet. 
De nota activabeleid bevat kaders voor het activeren van onze investeringen. Met andere woorden, 
leggen wij spelregels vast over het vastleggen en waarderen van onze investeringen en hoe wij om 
gaan met boekwinsten of verliezen bij verkoop van onze eigendommen. 
Zoals u weet werken we op dit moment aan het project “inventarisatie verkoopbare gebouwen”. Op 
de vraag hoe we omgaan met de opbrengsten uit dit project zijn de nieuwe kaders van invloed. 
 
BEOOGD EFFECT 
Dat we actuele administratieve spelregels hanteren voor onze investeringen. 
 
ARGUMENTEN 
1.1.  De kaders voor het omgaan met gemeentelijke investeringen voldoen aan de actuele 

opvattingen.  
Verschillende ontwikkelingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn voor het 
VNG-bestuur aanleiding geweest een adviescommissie in te stellen. Deze commissie moet 
voorstellen maken over de vernieuwing van het BBV. De adviescommissie heeft haar rapport 
“Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeente” uitgebracht. De adviezen van 
de commissie vormen de aanleiding tot een wijziging van het BBV. Enkele voorstellen hebben 
gevolgen voor het activabeleid van de gemeenten. Ten tijde van het opstellen van de nota 
Activabeleid hebben de voorstellen nog niet geleid tot een wetswijziging. Vooruitlopend op deze 
nieuwe wijzigingen van het BBV is in deze nota activabeleid zoveel mogelijk geanticipeerd op de 
door de adviescommissie voorgestelde aanpassingen van het BBV. 



 
1.2. De kaders voor het omgaan met gemeentelijke investeringen voldoen aan de gewijzigde 

wetgeving. 
In de afgelopen jaren is het BBV regelmatig aangepast. Dit besluit heeft een wetgevend karakter 
en gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. Bij het opstellen van ons voorstel hebben wij 
rekening gehouden met het geldende besluit. 

 
 
KANTTEKENINGEN 
1.1.  Nog niet alle adviezen van de VNG-adviescommissie zijn in nieuwe wetgeving omgezet. 

Dit kan betekenen dat we de komende jaren opnieuw te maken kunnen krijgen met de 
noodzaak om de Nota activabeleid aan te passen. Dat neemt niet weg dat we het belangrijk 
vinden nu al te kunnen beschikken over een nota die actueel is en voldoet aan de geldende 
regelgeving. 

 
OVERLEG GEVOERD MET 
De nota Activabeleid is door de financieel adviseurs besproken met budgethouders. 
 
FINANCIËN 
Het activabeleid geldt in voor de investeringen die in of na 2016 gestart worden. Voor bestaande 
activa blijft het oude activabeleid van kracht. Investeringen die gevoteerd zijn in 2015 of eerder, 
maar die pas in 2016 tot uitgaven leiden, vallen onder het nieuwe activabeleid. 
 
Het nieuwe activabeleid heeft voor de gemeente Albrandswaard voor 2017 een voordelig resultaat 
van € 10.000. Voor 2018 en 2019 houden we rekening met een nadelig resultaat van respectievelijk  
€ 4.500 en € 14.000. In de tussenrapportage en meerjarenbegrotingen zullen we rekening houden 
met deze effecten. 
Omdat nog niet bekend is welke gevoteerde kredieten, die nog niet tot uitgaven geleid hebben, door 
u overgeheveld worden naar 2016, is niet bekend wat dit voor gevolgen heeft voor de begroting 
2016.  Bij het vaststellen van de jaarrekening 2015 is dit wel duidelijk. De gevolgen zullen we in de 
tussenrapportages 2016 aan u melden. 
 
Gevolgen nieuw activabeleid meerjaren investeringsplan begroting 2016
investering investeringsbedragen

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

0 0 0 0

Openbare ve rl ichting 310.000 260.000 100.000 100.000 0 12.400 22.800 26.800 0 15.500 28.500 33.500 0 -3.100 -5.700 -6.700

Verha rdingen 0 1.295.000 1.000.000 1.000.000 0 0 51.800 91.800 0 0 64.750 114.750 0 0 -12.950 -22.950

Bruggen 25.400 24.700 67.600 75.300 0 1.693 3.340 7.847 0 1.270 2.505 5.885 0 423 835 1.962

Verke er 20.000 20.000 20.000 20.000 0 1.333 2.667 4.000 0 2.000 4.000 6.000 0 -667 -1.333 -2.000

Vervanging be schoei ingen 85.000 85.000 85.000 85.000 0 5.667 11.333 17.000 0 5.667 11.333 17.000 0 0 0 0

Spee lvoorzieningen 59.000 59.000 59.000 59.000 0 5.900 11.800 17.700 0 4.917 9.833 14.750 0 983 1.967 2.950

Sportve lden 252.500 350.000 0 0 0 25.250 42.750 42.750 0 12.625 30.125 30.125 0 12.625 12.625 12.625

ICT 18.000 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0

Interne  zaken 23.250 23.250 23.250 23.250 0 2.325 4.650 6.975 0 2.325 4.650 6.975 0 0 0 0

Totaa l 793.150 2.116.950 1.354.850 1.362.550 0 60.568 157.140 220.872 0 50.303 161.697 234.985 0 10.265 -4.557 -14.113

Nb: met investe ringen in rioleringen is ge en reke ning gehoude n. Deze la ste n worden gedekt door ee n muta tie in de  voorziening.

afschrijving oud afschrijving nieuw verschil

 
 
 
 
 
UITVOERING 
De uitvoering van het beleid vindt plaats door onze BAR-organisatie. 



 
BIJLAGEN 
- nota Activabeleid gemeente Albrandswaard 2016 (1022851) 
- vergelijking nota Activabeleid 2007 (1022856) 
 
12 januari 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


