Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp:

Nota vaste activa 2018

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. De Nota vaste activa 2018 vast te stellen

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
De financiële verordening 2017 is het kader voor het financiële beleid van de gemeente. In
artikel 10 van de verordening wordt ingegaan op vaste activa.
Artikel 10 – Waardering en afschrijving vaste activa
1. Het college biedt eenmaal per vier jaar een nota vaste activa aan ter behandeling
en vaststelling door de raad.
2. Deze nota bevat minimaal de volgende onderdelen:
 regels voor activering en waardering van vaste activa;
 wijze van afschrijving van vaste activa;
 renteberekening over vaste activa.
3. De afschrijvingstermijnen die in de nota worden opgenomen zijn richtinggevend.
Daarnaast speelt de verwachte levensduur van het actief een belangrijke rol.
Wanneer er redenen zijn om van de tabel af te wijken wordt in het betreffende
voorstel aan de raad over de investering hiervoor een gemotiveerde
onderbouwing opgenomen.

Met het vaststellen van deze nota komen alle voorgaande besluiten en documenten met
betrekking tot dit onderwerp te vervallen.
De nota vaste activa 2018 is op 16 januari 2018 aan de orde geweest in de auditcommissie.

Beoogd effect
De doelstelling van deze nota is het formuleren van beleid en het vastleggen van uniforme
regels voor vaste activa. Meer specifiek gaat de nota daarom in op:






activeren
waarderen
afschrijven
rente

Met deze nota wordt vastgelegd hoe de gemeente omgaat met kapitaalgoederen.
Argumenten
1. Vastleggen van kaders voor investeringen en afschrijvingen
Inhoudelijk wordt het kader gevormd door wet- en regelgeving, die met name vastligt in het
BBV. Daarbinnen heeft de gemeente de vrijheid om zelf invulling te geven aan lokaal beleid.
Deze Nota Vaste Activa legt de gemeentelijke kaders vast, waarbinnen het college van B&W
alsmede de ambtelijke organisatie dienen om te gaan met investeringen en afschrijvingen.
Dit geeft helderheid wanneer investeringsbeslissingen aan de orde zijn en borgt dat een
consequente handelswijze.
Financiën
Nvt.
De nota bevat geen investeringsbeslissingen, maar bevat slechts een kader voor
investeringen.

Communicatie
Dit besluit zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website
www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl en treedt in werking de dag na
bekendmaking.
Uitvoering
Geen bijzonderheden
Bijlagen
Nota vaste activa 2018

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelet op de verordening ex artikel 213a van de Gemeentewet:
besluit:
1. De nota vaste activa 2018 vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 8 februari 2018
De griffier,

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
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De voorzitter,

