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Gevraagde beslissing(en)
1.
2

akkoord te gaan om de nota activabeleid 2011 in te trekken. Deze nota blijft van
toepassing op de Jaarstukken 2017;
de nota activabeleid 2018 vast te stellen.

Inleiding
In de nota activabeleid worden de uitgangspunten van het activabeleid in de gemeente Langedijk
geformuleerd. De activa zijn de bezittingen van de gemeente. Het gaat om alle zaken die in geld zijn
of kunnen worden uitgedrukt, zoals geld, waardepapieren en investeringen. Het opnemen op de
balans van bezittingen/vermogensobjecten wordt activeren genoemd. Aan de hand van deze nota kan
zowel voor het bestuur als de ambtelijke organisatie een transparant en adequaat activabeleid worden
vastgesteld op basis van objectieve grondslagen. De nota activabeleid 2018 treedt, met
terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2018. De nota activabeleid 2011, die door de raad is
vastgesteld op 14 december 2010, wordt ingetrokken.
Beoogd resultaat
Een vastgestelde nota activabeleid 2018 die is geactualiseerd en voldoet aan de gewijzigde
regelgeving in het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV).
Argumenten
1. Gewijzigde regelgeving maakt actualisatie van de nota activabeleid nodig
De nota activabeleid 2011 dient gelet op de nieuwe BBV voorschriften te worden
geactualiseerd. Daarnaast moeten de vernieuwde BBV voorschriften worden verwerkt in de
nota activabeleid.
2. Verhogen activeringsgrens van € 10.000 naar € 50.000 voor geplande investeringen vanaf
2018
De activeringsgrens wordt voor de geplande investeringen vanaf 2018 verhoogd van
€ 10.000 naar € 50.000, omdat dit allerlei administratieve handelingen voorkomt en de
inzichtelijkheid van de investeringsstaat hiermee wordt vergroot.
Kanttekeningen
1. Indien de nota activabeleid niet wordt geactualiseerd dan sluit deze verordening niet aan bij
de nieuwe BBV voorschriften. Dit vergroot de kans op onrechtmatig handelen door de
gemeente. Door deze nota activabeleid conform het vernieuwde BBV te actualiseren kunnen
onrechtmatigheden voorkomen worden.
2. Het verhogen van de activeringsgrens van € 10.000 naar € 50.000 voor de geplande
investeringen vanaf 2018 legt incidenteel een extra beslag op de algemene middelen, omdat
investeringen kleiner dan € 50.000 in een keer in de exploitatie worden genomen. Voor
bestaande investeringen die zijn gepland in 2018 e.v. en waarvan de kapitaallasten reeds in
de begroting zijn opgenomen levert dit incidenteel een nadelig financieel effect op. Structureel
gezien levert dit een voordelig financieel effect op, omdat de reeds geraamde structurele
kapitaallasten niet worden benut. Over de gehele looptijd van de investeringen is er voor de
bestaande investeringen geen financieel effect. Voor nieuwe investeringen in 2018 e.v. levert
het verhogen van de activeringsgrens van € 10.000 naar € 50.000 voor de geplande
investeringen vanaf 2018 incidenteel hogere lasten op, maar structureel lagere lasten per jaar.
De structurele lasten per jaar zijn lager, omdat de investering verspreid wordt over de gehele
looptijd.

Communicatie
Participatie
Financiën
Wijzigen afschrijvingstermijnen:
In onderstaande tabel zijn de wijzigingen van de afschrijvingstermijnen t.o.v. de vorige nota
activabeleid 2011 weergegeven.
Investeringen > € 50.000

Afschrijvingstermijnen 2018

Hardware:
rekencentrumapparatuur
(incl. operating systemen)
Hardware: werkplek- en
mobiele apparatuur (incl.
operating systemen)
Standaard pakketsoftware
Aanleg IBA’s (individuele
behandeling
afvalwatersysteem)
Armaturen
Containers e.d.
Milieustraat
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Afschrijvingstermijnen 2011
(vorige nota activabeleid)
-
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-
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Toelichting:
Hardware (rekencentrumapparatuur en werkplek- en mobiele apparatuur) en software: Deze nieuwe
afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de huidige ervaringen.
Aanleg IBA’s (individuele behandeling afvalwatersysteem): Deze afschrijvingstermijn staat in het
Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Dit is vastgesteld na vaststelling nota activabeleid 2011.
Armaturen: Deze afschrijftermijn staat in het Beheerplan Gemeentelijke OVL 2013-2016. Dit is
vastgesteld na vaststelling nota activabeleid 2011.
Containers e.d.: Deze nieuwe afschrijvingstermijn is gebaseerd op de huidige ervaringen.
Milieustraat: Deze nieuwe afschrijvingstermijn is gebaseerd op de huidige ervaringen.
Financiële gevolgen wijzigen afschrijvingstermijnen:
Aanleg IBA’s: Geen financiële gevolgen, want dit wordt vereffend met de egalisatievoorziening
riolering;
Armaturen: Geen financiële gevolgen. De jaarlijkse afschrijvingslasten zullen lager zijn, maar de
investeringsbedragen (LED verlichting) zullen hoger zijn;
Containers e.d./Milieustraat: De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn lager, maar over de hele looptijd van
deze investeringen is er geen financieel effect.
Verhogen activeringsgrens voor de geplande investeringen vanaf 2018:
Het verhogen van de activeringsgrens van € 10.000 naar € 50.000 voor de geplande investeringen
vanaf 2018 levert voor de reeds in het MIP opgenomen bestaande investeringen incidenteel een
nadelig financieel effect op van € 330.927 voor 2018 en € 184.650 voor 2019. Daarentegen worden
de reeds in de begroting opgenomen structurele kapitaallasten niet benut. Over de gehele looptijd van
de investeringen is er voor de bestaand investeringen geen financieel effect. Voor nieuwe
investeringen levert het verhogen van de activeringsgrens incidenteel hogere lasten op, maar
structureel lagere lasten per jaar.
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Vervolgstappen
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
-

Nota activabeleid 2018

Bijlagen ter informatie
-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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P.J. Beers
Loco-burgemeester
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Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

Nota activabeleid 2018

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2018;

b e s l u i t:
1.
2

akkoord te gaan om de nota activabeleid 2011 in te trekken. Deze nota blijft van
toepassing op de Jaarstukken 2017;
de nota activabeleid 2018 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 maart 2018,

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

H. de Graaf
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