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Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid

Publiekssamenvatting
In de Financiële verordening 2019 van de gemeente Schagen (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is 
onder artikel 9 opgenomen dat om de vier jaar de Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid wordt 
geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld.

Gevraagde besluit
Vaststellen (geactualiseerde) Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid.

Aanleiding
In de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Schagen (artikel 212 
van de Gemeentewet) is onder artikel 8 opgenomen dat om de vier jaar de Nota rente, activa en 
afschrijvingsbeleid wordt geactualiseerd en door de raad wordt vastgesteld. De vorige nota is 13 
december 2016 vastgesteld door de raad.

Belang
Als de Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid niet 1 keer per 4 jaar wordt geactualiseerd, de 
(nieuwe) investeringen en toerekening van de rentelasten niet voldoen aan de nota en het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, dan kan dit gevolgen hebben voor een 
goedkeurende controleverklaring.

Centrale vraag
Kunt u instemmen met de in de nota vermelde uitgangspunten voor rente, activa en 
afschrijvingsbeleid?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Na vaststelling van de Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid moeten de nieuwe investeringen 
vanaf 2020 voldoen aan de in de nota opgenomen voorwaarden betreffende rentetoerekening, 
activering en afschrijvingen.

Kader
De Nota rente, activa en afschrijvingsbeleid moet conform de verordening artikel 212 van de 
Gemeentewet om de vier jaar worden geactualiseerd.
De in de Nota opgenomen voorwaarden voor rentetoerekening, activering en afschrijvingen moeten 
voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (B.B.V.).

Argumentatie
Om te voldoen aan de verordening artikel 212 van de Gemeentewet en de B.B.V. is de Nota rente,
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activa en afschrijvingsbeleid geactualiseerd. Ten opzichte van de vorige nota zijn de volgende 
wijzigingen verwerkt:

Omdat we investeringen in maatschappelijk nut eigenlijk niet willen activeren en op deze 
manier de balans niet willen “vullen" met groot onderhoud, wordt de ondergrens voor het 
afschrijven op een investering in maatschappelijk nut vanaf 1 januari 2020 op basis van het 
begrote bedrag bepaald op C 150.000. Budgettair maakt dit niets uit, omdat tegenover 
investeringen in maatschappelijk nut anders het begrote bedrag in een reserve wordt gestort 
in het betreffende jaar. De afschrijvingen over deze investeringen worden dan in de járen 
erna gedekt door een bijdrage uit deze reserve.
De ondergrens voor het afschrijven van een investering economisch nut en een investering 
immateriële activa is vanaf 1 januari 2020 op basis van het begrote bedrag bepaald op 
C 25.000. In de oude nota was de ondergrens voor alle investeringen C 15.000.
De rentetoerekening aan de diverse investeringen vind plaats over de boekwaarde per 1 
januari van het betreffende jaar en in het eerste jaar niet meer voor 50% van de in dat jaar 
gedane investering.
De volgende afschrijvingstermijnen zijn toegevoegd in de nota:
Laadpalen 5 jaar 
Evenementenkasten 10 jaar 
Groen 20 jaar 
Duurzaamheid 20 jaar 
Sportvelden (incl. kunstgras) 15 jaar
Investeringen materieel reddingsbrigades diverse afschrijvingstermijnen en post 
reddingsbrigade 20 jaar.

De nota is van kracht vanaf 1 januari 2020 voor nieuwe investeringen die gedaan worden nadat deze 
nota is vastgesteld.

Maatschappelijk draagvlak
De actualisatie van de nota voldoet aan de wettelijke regelgeving en is intern afgestemd.

Financiële consequenties
De nieuwe uitgangspunten worden verwerkt vanaf de begroting 2020. Indien de lasten niet worden 
gedekt door een reserve, dan kan dit financiële gevolgen hebben.

Communicatie van het besluit
De nota wordt digitaal beschikbaar via intranet.schagen.nl

Realisatie van het besluit
De nota zal worden toegepast in de begrotingen, tussenrapportages en jaarrekeningen vanaf hef 
jaar 2020.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

(ëmeester pn wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

P. van Kampen-NouwenDe heer N.H. Swellengrebel

Gepubliceerde bijlagen:
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