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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De nota waardering en afschrijving 2020 vast te stellen. 
2. De nota waardering en afschrijving van 6 maart 2018 in te trekken. 
 
 
Samenvatting 
Ingevolge de financiële verordening dient de raad periodiek de regels vast te stellen met betrekking 
tot het waarderings- en afschrijvingsbeleid. Door ontwikkelingen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) is het wenselijk om het beleid omtrent investeringen te actualiseren. Aan deze 
nota ligt de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV d.d. januari 2020 ten grondslag. 
Daarnaast hebben wij een aantal bepalingen aangepast die zorgdragen voor een betere uitvoering 
van de nota. 
 
De doelstelling van deze nota is het formuleren van het beleid en vastlegging van de uniforme regels 
ten aanzien van investeringen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde nota 
d.d. 6 maart 2018 zijn in bijgaande nota geel gearceerd en opgenomen onder de argumenten. 
 
Bijlagen 
 
 

1. Herziene Nota waardering en afschrijving 2020 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Actualiseren nota waardering en afschrijving 2020 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
15 december 2020 
 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Financiën 
 
E-mail opsteller 
marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254560 
 
Registratie nummer 
Z/20/191603-VB/20/96428 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in het jaar 2018 de ‘Nota waardering en afschrijving’ 
vastgesteld. Inmiddels is de regelgeving, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten (hierna BBV), op een aantal onderdelen gewijzigd. Aan u wordt daarom voorgesteld 
om de ‘Nota waardering en afschrijving vaste activa’ te actualiseren 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De Nota waardering en afschrijving 2020 is een actualisatie op de vastgestelde nota van 6 maart 
2018. 
 
Argumenten 
Door de vernieuwing van het BBV is het noodzakelijk om de nota te actualiseren.  
 
De belangrijkste wijzigingen in deze nota zijn: 

1. Paragraaf 2.4 Onderhoudsbeleid is toegevoegd. 
2. In paragraaf 2.5 is opgenomen, dat een investering kan worden opgesplitst in fasen en deze 

kunnen afzonderlijk worden afgesloten en gereed gemeld. Tussen de fasen mag budgettair 
worden geschoven, echter de investering mag in totaliteit niet worden overschreden. 

3. Nieuw in deze nota is de paragraaf 4.7. ‘Onderhoud materiele vaste activa’. 
4. In paragraaf 5.1.1. punt 4 was abusievelijk de volgende tekst opgenomen, “In afwijking van 

punt 1 en punt 3 is in lid 4 bepaald dat op vaste activa met een maatschappelijk nut in de 
openbare ruimte wel extra, resultaatafhankelijk, mag worden afgeschreven”. Dit komt te 
vervallen, omdat dit wettelijk niet is toegestaan. 

5. In paragraaf 6.1 was opgenomen, dat bij de begroting geaccordeerde investeringen na 
collegebesluit worden uitgevoerd. Deze tekst en daarmee autorisatie door college komt te 
vervallen. De tekst is overeenkomstig aangepast. 

6. In paragraaf 6.2 is ‘liquiditeitsplanning’ bij de laatste bullet vervallen. Ook zijn de opgenomen 
grensbedragen en het lid  6.2.1. ‘subsidies’ vervallen. 

7. In paragraaf 6.5 is lid 6.5.1. ‘tussentijds na afronding door kredietbeheerder’ vervallen en 
vervangen door ‘Bestuursrapportage’. 

8. In paragraaf 6.5 is lid 6.5.2 ‘Jaarrekening’ is ‘toelichting van alle investeringen groter dan 
 € 100.000’ vervangen door ‘toelichting overschrijdingen groter dan € 50.000’. 

9. De afschrijvingstabel is op een aantal onderdelen aangepast. 
 
Het belang van de nota ligt in het feit dat zowel voor bestuur als de ambtelijke organisatie een 
transparant en bruikbaar activabeleid wordt vastgesteld. Dit activabeleid vormt één van de 
grondslagen voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de gemeente. 
De waardering en afschrijving vaste activa hebben een grote invloed op de jaarlijkse exploitatie en de 
vermogenspositie van de gemeente. 
 
Kanttekeningen 
Bij het niet wijzigen van de nota wordt er niet meer voldaan aan Wet- en regelgeving. 
 
Communicatie 
De Nota waardering en afschrijving 2020 behoeft geen afzonderlijke communicatie. 
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Financiën, risico’s en indicatoren 
De aanpassingen van de afschrijvingstermijnen hebben geen budgettaire gevolgen. 
 
3 november 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
Drs. F.J. Halsema    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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