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Gevraagd besluit: 

In aanvulling op de bepalingen in het beleidskader rente en afschrijvingen 2016, het drempelbedrag voor 

activering van investeringen met een maatschappelijk nut te verhogen naar € 100.000. 
 

Publiekssamenvatting 

In het beleidskader rente en afschrijvingen 2016
1
 is het drempelbedrag voor activering van investeringen met 

een economisch nut en met een maatschappelijk nut gelijk getrokken op € 25.000. 
Voor investeringen met een maatschappelijk nut is het drempelbedrag van € 25.000 te laag. In aanvulling op de 
bepalingen in paragraaf 2.2.3 van het beleidskader rente en afschrijving 2016 wordt het drempelbedrag voor 

activering van investeringen met een maatschappelijk nut verhoogd naar € 100.000. 
 

Inleiding 

In november 2016 is het beleidskader voor rente en afschrijvingen geactualiseerd. In het kader van de 

vernieuwingen in het BBV is onder andere bepaald dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de investeringen 

met een maatschappelijk nut verplicht geactiveerd dienen te worden. 

Voor de actualisatie in het BBV waren gemeenten vrij om investeringen met een maatschappelijk nut al dan niet 

te activeren.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Dit is niet van toepassing voor dit advies. 

 

 

Kader 

In de Financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet (artikel 9 en artikel 24 lid 2b) zijn de uitgangspunten voor 

het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 

organisatie vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenten 

 

Argumenten 

 

 

 

 

Argumenten 

Het beleidskader rente en afschrijvingen geeft de kaders aan voor het activeren van investeringen, het 

afschrijven en het toerekenen van rente. 

De aanleiding voor een aanvulling op het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 is het inzichtelijk houden 

van de staat van activa als het gaat om de investeringen met een maatschappelijk nut. 

                                                      
1
 Vastgesteld op 28 november 2016, RB16.0064 

Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 

Het college biedt de raad tenminste eens in de vier jaar een (bijgestelde) Beleidskader rente en afschrijvingen aan. 

In het beleidskader wordt aangegeven welke investeringen worden afgeschreven en welke afschrijvingsmethoden 

en -perioden daarbij worden gehanteerd, in overeenstemming met de relevante bepalingen in het Besluit begroting 

en verantwoording provincies en gemeenten. De raad stelt het beleidskader (en eventuele wijzigingen) vast. 

 

Artikel 24. Administratie 

2. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

b.  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met 

maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, enzovoorts. 
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In de actualisatie van het beleidskader rente en afschrijvingen is het drempelbedrag van de investeringen met 

een economisch nut (€ 25.000) overgenomen voor de investeringen met een maatschappelijk nut. Voor 

investeringen met een maatschappelijk nut (zijnde de investeringen in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld de 

inrichting van speelplaatsen en het openbaar groen) is het hanteren van de € 25.000 drempel niet praktisch. 
Door het hanteren van een te lage drempel komen er meer investeringsverzoeken richting de raad en wordt de 

staat van vaste activa met grote aantallen van investeringen uitgebreid.  

Met het verhogen van het drempelbedrag voor investeringen met maatschappelijk nut naar € 100.000 blijft de 
staat van activa overzichtelijk en blijven de administratieve lasten beperkt. De activeringsgrens is bepaald op 

basis van de aanvragen voor het activeren van investeringen en op basis van hetgeen op dit moment staat 

opgenomen in de staat van activa.  

In de vraag en antwoord rubriek van het BBV staat het volgende opgenomen over de activeringsgrens (vraag 

2017:019): 

Het BBV kent geen regels rondom het hanteren van een activeringsgrens. In de notitie onderhoud 

kapitaalgoederen is beschreven dat een activeringsgrens kan worden gehanteerd vanuit het oogpunt van 

beperking van administratieve lasten. Daarbij moet de verplichting tot activeren van investeringen in acht 

worden genomen. Dit betekent dat de activeringsgrens niet zodanig kan worden gesteld dat hierdoor bepaalde 

typen activa buiten de balans worden gehouden. 

Het is wel mogelijk om verschillende activeringsgrenzen te hanteren voor investeringen met economisch nut en 

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Ook is differentiatie mogelijk naar de 

verschillende typen activa, zolang bovenstaande maar in acht wordt gehouden. Ook dient de materialiteit in acht 

te worden genomen bij de bepaling van de activeringsgrenzen. Het totaal van de investeringen die in een 

boekjaar niet worden geactiveerd vanwege de activeringsgrens, mag niet materieel zijn. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid j (besluiten met een 

spoedeisend karakter) van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012. 

 

 

Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen gevolgen in verband met duurzaamheid. 

 

 

Financiële consequenties 
Met de voorgestelde aanpassingen worden kleine investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de 
exploitatie gebracht en niet opgenomen in de balans van de gemeente. Voor het resultaat is het effect beperkt 
omdat jaarlijks vergelijkbare kleine investeringen plaatsvinden. 

 

Communicatie 

Het aanvullende besluit op het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 wordt als addendum op de 

gebruikelijke wijze gepubliceerd en opgenomen in de nationale regelingenbank. 

 

 

Realisatie 

Na vaststelling van de aanvulling volgt een addendum op het beleidskader rente en afschrijvingen 2016 welke 

voor het begrotingsjaar 2017 wordt toegepast. 

 

 

Den Helder, 11 mei 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


