
Vergelijking  nota activabeleid 2007 en nota activabeleid 2016 Albrandswaard per 

beslispunt 

Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2007 Argument 

Met een autorisatie machtigt 
de Raad het college van 
burgemeester en wethouders 
een investering toe doen. 

De middelen benodigd voor 
investeringen dienen altijd door 
middel van een (krediet)besluit 
van de gemeenteraad 
beschikbaar gesteld te worden 
(budgetrecht). 

Is niet veranderd. 

De minimumwaarde van een 
investering bedraag € 10.000. 

Drempelbedrag activering € 
5.000 

Voorkomen van te kleine 
investeringen, is niet efficiënt 
om alles te activeren.  

De kosten van groot onderhoud 
mogen niet worden 
geactiveerd. 

Onderhoud mag niet worden 
geactiveerd. 

Is niet veranderd. Activeren van 
(groot) onderhoud is niet 
toegestaan. 

Afschrijvingstermijnen. Afschrijvingstermijnen Zie pagina 25 van de nota. 

Een restant-krediet kan in 
principe slechts één keer naar 
het volgende jaar worden 
overgeheveld. 

Jaarlijks wordt na het afsluiten 
van het dienstjaar bezien in 
hoeverre het noodzakelijk is 
nog niet gebruikt 
investeringsbedragen als 
“restant-krediet” over te 
brengen naar het volgende 
jaar.  

De nieuwe nota activabeleid 
volgt hier de nieuwe 
budgetregels. 

Er worden geen interne uren 
toegerekend aan investeringen. 
Interne uren kunnen wel 
toegerekend worden aan een 
investering als de Raad hiertoe 
besluit. 

Wordt geen aandacht aan 
geschonken in de oude nota. 

 

Investeringen die betrekking 
hebben op riolering worden 
annuïtair afgeschreven en alle 
overige investeringen lineair. 

Voor de investeringen van de 
CAI, riolering en reiniging wordt 
echter annuïtair afgeschreven 
in verband met de 
kostprijsberekening 

Niet gewijzigd. 

De rente wordt gebaseerd op 
de boekwaarde van de activa 
per 1 januari, ongeacht of het 
actief wel of niet gereed is en 
wordt ten laste van de 
exploitatie gebracht. 

De rente wordt in alle gevallen 

berekend over de actuele 

boekwaarde op de eerste van 

de desbetreffende maand. Voor 

investeringen waarvan de 

uitgave daadwerkelijk na 1 

januari plaats vindt, zal de rente 

worden berekend vanaf de 

maand waarin de uitgave is 

gedaan.  

Dit is vooral een pragmatische 
oplossing.  

Het rentepercentage jaar x is 
op basis van het 
rentepercentage zoals 
opgenomen in de 
voorjaarsnota jaar x. 

Wordt niet vermeld in de oude 
nota activabeleid. 

In de praktijk wordt het 
rentepercentage vermeld in de 
voorjaarsnota. 



Het afsluiten of het omzetten 
van een krediet in een ander 
krediet is niet toegestaan 
zonder besluit van de Raad. 

Wordt niet behandeld in de 
oude nota. 

Zie financiële verordening art 5 
lid 4: Bij de behandeling van de 
tussenrapportages in de raad 
doet het college voorstellen 
voor het wijzigen van 
geautoriseerde budgetten en 
de investeringskredieten….. 

Het verschuiven van een nog 
niet besteed krediet is eenmaal 
mogelijk. Daarna vervalt het 
krediet. 

De oude nota maakt geen 
onderscheid. 

De nieuwe nota activabeleid 
volgt hier de nieuwe 
budgetregels. 

De kosten van onderzoek en/of 
voorbereidend werk worden bij 
de investering geraamd indien 
aan de voorwaarden is voldaan. 

Voorbereidingskosten komen 
ten laste van de investering. 

Niet gewijzigd. 

Investeringen met een 
maatschappelijk nut in de 
openbare ruimt worden 
geactiveerd. 

Investeringen in 

maatschappelijk nut altijd te 

activeren tenzij anders door de 

gemeenteraad wordt besloten. 

Niet gewijzigd 

Er vindt geen jaarlijkse controle 
op de juistheid van de waarde 
van alle activa plaats. 

Wordt niet behandel in de 
oude nota. 

Pragmatische oplossing. 

Alle volledig afgeschreven 
activa worden, zolang zij nog 
niet zijn afgestoten, in de 
activa-administratie  
aangehouden. 

Wordt niet behandeld in de 
oude nota. 

Ook al is een actief volledig 
afgeschreven, zolang het actief 
nog niet is afgestoten, is het 
een bezit voor de gemeente. 

Bijdragen van derden die een 
directe relatie hebben tot de 
investering mogen in mindering 
worden gebracht. 

Wordt niet vermeld in de oude 
nota. 

Is wettelijk toegestaan. 

De componentenmethode 
wordt toegepast bij complex 
samengestelde investeringen. 

Splitsing van objecten is 
toegestaan. 

I.v.m. verschillende levensduur 
van componenten is het handig 
voor vervanging van 
onderdelen deze methode te 
gebruiken. 

Met afschrijven wordt gestart 
op 1 januari volgend op het jaar 
dat de investering in gebruik 
wordt genomen, 

De afschrijving start vanaf het 
moment dat het activum 
verworven of betaald wordt. 
Dus vanaf de start van de 
investering. 

Dit geeft op hoofdlijnen een 
juiste balans weer tussen het 
gebruik en de lasten van de 
investering. Een belangrijke eis 
bij dit uitgangspunt is wel dat 
tijdig wordt gecommuniceerd 
wanneer een investering in 
gebruik wordt genomen. Te 
vroeg of te laat aanvangen met 
afschrijven leidt er toe dat de 
balanswaarde niet 
overeenkomt met de werkelijke 
boekwaarde 

   

Overige verschillen:   



Nota activabeleid 2016 Nota activabeleid 2007 Argument 

Investeringen met een 
maatschappelijk nut mogen 
alleen verlaagd worden met 
bijdragen van derden die 
directe relatie hebben met het 
actief. 

Investeringen met een 
maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte mogen 
verlaagd worden met 
onttrekkingen aan reserves. 

Vooruitlopend op de wijziging 
van het BBV. 

Het is niet toegestaan extra af 
te schrijven op MVA met een 
maatschappelijk nut. 

Op investeringen met een 
maatschappelijk nut mag extra 
afgeschreven worden. 

Vooruitlopend op de wijziging 
van het BBV. 

Komt niet terug in de nieuwe 
nota. 

In de oude Financiële 

verordening  is opgenomen dat 

het college van B&W kredieten 

mag voteren voor zover deze 

niet groter zijn dan € 100.000 of 

kleiner dan € 100.000 wanneer 

het totaal van € 500.000 aan 

investeringen niet overschrijdt. 

Als wordt voldaan aan deze 

voorwaarden is het informeren 

van de raad achteraf via de 

tussenrapportages voldoende. 

In de nieuwe financiële 

verordening is hier geen ruimte 

meer voor. 

In de begroting wordt voor 

nieuwe investeringen in het 

jaar T+1 rekening gehouden 

met volledige kapitaallasten. 

Voor het jaar T worden voor 

deze investeringen in de 

begroting geen 

afschrijvingslasten geraamd. 

 

In de begroting worden de 
afschrijvingslasten voor nieuwe 
investeringen geraamd voor 
een 50% van de nieuwe 
afschrijvingslast. 

Zie beslispunt 18, afschrijving 
start op 1 januari in het jaar 
volgend op het jaar dat de 
investering in gebruik wordt 
genomen. 

   

 


