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1. De nota activabeleid gemeente Ridderkerk 2021 vast te stellen.

2. De nota activabeleid gemeente Ridderkerk 2016 in te trekken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Voor u ligt de nota activabeleid gemeente Ridderkerk. De doelstelling van deze nota is het formuleren 
van beleid en vastlegging van uniforme regels ten aanzien van investeren, activeren, waarderen en 
afschrijven. Deze nota stelt hiervoor de kaders en beoogt daarmee het volgen van een bestendige 
gedragslijn.

Op basis van de Gemeentewet art. 212 stelt uw raad een financiële verordening vast. In de financiële 
verordening van Ridderkerk is in artikel 9 opgenomen dat het beleid en de uitgangspunten voor 
waarderen en afschrijven in een separate nota activabeleid zijn uitgewerkt.

Door vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna te noemen BBV) is het 
wenselijk om het beleid omtrent investeringen met enige regelmaat te herzien. De laatste nota 
activabeleid (2016) is eind mei 2016 vastgesteld. Door wijzigingen in het BBV en aanverwante 
regelgeving is een herziening noodzakelijk geworden. Aan deze nota ligt het meest recente BBV 
(geldend vanaf 1 juli 2019) en de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV d.d. januari 
2020 ten grondslag.

De uitgangspunten zijn zoveel mogelijk onveranderd gebleven ten opzichte van de vorige nota, tenzij 
het actuele BBV en de notitie materiële vaste activa van de commissie BBV aanleiding geven tot een 
wijziging. 

Beoogd effect
Een actuele nota activabeleid welke aansluit op de geldende wet- en regelgeving.

Relatie met beleidskaders
 Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017.

Argumenten
1.1 De kaders en uitgangspunten beschreven in de nieuwe nota activabeleid voldoen aan de actuele 
wet- en regelgeving.

In de afgelopen jaren is het BBV regelmatig aangepast. Dit besluit heeft een wetgevend karakter en 
gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. Bij het opstellen van de actuele nota hebben wij 
rekening gehouden met het geldende BBV. 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t.

Evaluatie/monitoring
Jaarlijks vindt monitoring plaats van de kaders uit deze nota bij het opstellen van de Jaarrekening en 
de Begroting.

Financiën
De uitgangspunten en afschrijvingstabel uit deze nota zijn van toepassing op de nieuw te voteren 
investeringen vanaf het begrotingsjaar 2022. Voor bestaande activa of reeds gevoteerde 
investeringen blijven de oude uitgangspunten en afschrijvingstermijnen gelden. De actualisatie van de 
nota activabeleid heeft hierdoor beperkte financiële consequenties. 
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Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming vindt publicatie plaats op www.overheid.nl 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Nota Activabeleid 2021 RK.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
16 september 2021

Zaaknummer:
370020

Onderwerp:
Nota activabeleid Ridderkerk 
2021 Commissie samen wonen

2 september 2021

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 juli 2021,

BESLUIT:

1. De nota activabeleid gemeente Ridderkerk 2021 vast te stellen.

2. De nota activabeleid gemeente Ridderkerk 2016 in te trekken.


