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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2017-018460 
 
Onderwerp 
Nota waarderen, investeren en afschrijven 2018 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
30 januari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
In te stemmen met de Nota waarderen, investeren en afschrijven 2018 
 
Inleiding 
In artikel 7 van de Financiële Verordening gemeente Goirle, vastgesteld in de raadsvergadering van 
11 april 2017 is opgenomen dat het College eens in de vier jaar een nota aan de raad aanbiedt waarin 
het beleid over het waarderen, investeren en afschrijven is opgenomen. De nota wordt door de raad 
vastgesteld. 
De geldende nota dateert van begin 2012 en vanwege een aantal wijzigen wordt de nota aangepast. 
Die wijzigingen hebben betrekking op wijzigingen in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). 
Daarnaast heeft het Accountsbureau BDO aangeven in haar Managementletter bij de Interim 
Controle 2017 dat deze nota geactualiseerd dient te zijn voordat zij de controle van de jaarrekening 
2017 starten. 
 
Argumenten 
1.1 De nota waarderen, investeren en afschrijven is niet meer actueel 
 
Het Accountsbureau BDO heeft aangeven in haar Managementletter bij de Interim Controle 2017 dat 
deze nota geactualiseerd dient te zijn voordat zij de controle van de jaarrekening 2017 starten. 
Onze huidige nota dateert van begin 2012 en in onze financiële verordening stellen wij dat eens in de 
vier jaar deze nota aan de raad wordt aangeboden. Deze nota had, om te voldoen aan de financiële 
verordening begin 2016 aan de raad ter vaststelling aangeboden te worden. 
 
1.2 Wijzigingen BBV 
 

a. investeringen met een maatschappelijk nut 
In 2016 is het BBV gewijzigd en vanaf 2017 is het niet meer toegestaan om investeringen met een 
maatschappelijk nut ineens als last te nemen. Alle investeringen dienen vanaf 2017 geactiveerd te 
worden. 
 
       b. Notitie commissie BBV Materiële vaste activa 
Eind december is de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV verschenen. 
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In die notitie wordt vooral aandacht gegeven aan wanneer je investeren bij een bestaand actief mag 
activeren. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in investeringen en kosten voor groot en klein 
onderhoud. De inhoud van deze notitie is in onze nota verwerkt. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Deze nota heeft geen financiële consequenties. 
Investeringen met een maatschappelijk nut werden bij de gemeenten Goirle tot nu toe al 
geactiveerd. Wel werden in het verleden boekwaarden van dit soort investeringen ineens 
afgeschreven en incidenteel gedekt om begrotingsruimte te creëren. Dat is vanaf 2017 niet meer 
toegestaan. 
Daarnaast is de afschrijvingstabel kritisch bekeken maar dat heeft niet geleid tot wijzigingen. 
 
Samenwerking 
Omdat de uitgangspunten van de drie gemeenten voor het actualiseren van deze nota verschillend 
zijn en die van de gemeente Oisterwijk al een half jaar geleden is vastgesteld is het in de praktijk 
moeilijk om deze nota's op dit moment te uniformeren. 
Wordt de nota in de toekomst mogelijk aangepast dan zal zoveel mogelijk getracht worden om tot 
uniform beleid te komen. 
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 
Nota waarderen, afschrijven en afschrijven 2018. 
Notitie commissie BBV Materiele vaste activa. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 januari 2018 
 
gelezen het advies van de Commissie Algemene Zaken d.d. 21 februari 2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
In te stemmen met de Nota waarderen, investeren en afschrijven 2018. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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