
 

 

 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Nota activabeleid Hillegom 2020 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-081842 

datum voorstel:   7 mei 2019 

datum collegevergadering:  14 mei 2019 

datum raadsvergadering:  20 juni 2019 

agendapunt:  14d 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Marco Kleijhorst 

e-mailadres:    M.Kleijhorst@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

1. De nota activabeleid Hillegom 2020 per 1 januari 2020 vast te stellen.  

 

 

 

Inleiding 

Voorgesteld wordt de nota Activabeleid Hillegom 2020 vast te stellen. 

De nota activabeleid van HLTsamen is het uitgangspunt geweest voor de nota activabeleid 

voor Hillegom. Daarnaast zijn waar mogelijk de afschrijvingstermijnen van de gemeente 

Hillegom, Lisse en Teylingen geactualiseerd en geharmoniseerd 

 

Bestaand kader en context 

In de financiële beheersverordening ex art. 212 GW Hillegom 2019 is aangegeven dat de 

gemeente Hillegom een nota activabeleid heeft.  

 

Beoogd effect 

1. Een nota activabeleid die voldoet aan wet- en regelgeving;  

2. Op een eenduidige wijze omgaan met activa, waarbij afschrijvingstermijnen waar 

mogelijk geharmoniseerd zijn. 

 

Argumenten 

1.1 De drie gemeenten hebben een gelijkwaardige nota activabeleid; 

1.2 Hierdoor wordt op eenduidige wijze omgegaan met activa;  
1.3 Daarnaast zijn waar mogelijk de afschrijvingstermijnen geharmoniseerd. 

 

 

Kanttekeningen 

1. De aangepaste afschrijvingstermijnen zullen met ingang van het begrotingsjaar 

worden toegepast.  

 
Financiële consequenties 

Door de wijziging van een aantal afschrijvingstermijnen vinden er enkele financiële 

mutaties plaats. Gezien de aard van de wijzigingen en de geplande investeringen in de 



 

 

huidige meerjaren investeringsplannen blijven de financiële mutaties zeer 

beperkt. Voor Hillegom zullen de aanpassingen een klein voordeel opleveren. De 

afschrijvingstermijnen van de grote investeringen, zoals wegen en riolering, wijzigen niet. 

Met ingang van het begrotingsjaar 2020 zullen de nieuwe afschrijvingstermijnen worden 

toegepast. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

n.v.t. 

 

Duurzaamheid 

De beleidsuitgangspunten van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voor 

duurzaamheid zijn leidend voor HLTsamen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Een nota activabeleid wordt bij alle drie de gemeenten gelijktijdig aan de raad 

aangeboden.  

 

Urgentie 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Nota activabeleid Hillegom 2020. 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 14 mei 2019 met als onderwerp nota activabeleid Hillegom 

2020, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De nota activabeleid Hillegom 2020 per 1 januari 2020 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 juni 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 
griffier voorzitter 
 


