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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In deze brief leggen wij een procesvoorstel aan u voor om in de komende periode een zorgvuldige 
bespreking van financiële ombuigingsvoorstellen met uw raad mogelijk te maken. Dit in de aanloop 
naar de behandeling van de ontwerp-Programmabegroting 2021 e.v.. 
 
KERNBOODSCHAP 
De Jaarrekening 2019 en de 1e Tussenrapportage 2020 wijzen op financiële tekorten in de 
meerjarenbegroting van onze gemeente bij ongewijzigd beleid. Wij hebben het doel tot een sluitende  
meerjarenbegroting 2021 e.v. te komen. Om dit te bereiken zijn ombuigingen nodig. Mogelijkheden 
voor ombuigingen willen wij graag met u in het voorbereidingsproces van de Programmabegroting 
2021 bespreken. Onder normale omstandigheden is de Kadernota hiervoor het aangewezen moment. 
Door de bijzondere omstandigheden van dit ogenblik rondom de coronapandemie is dit jaar afgezien 
van de Kadernota. Om de dialoog met uw raad over ombuigingen toch zo vroeg mogelijk op te starten 
stellen wij u enkele momenten van bespreking voor. Wij geven u graag voor het zomerreces (juli) een 
beeldvormende toelichting op de ombuigingscontouren. In september kan een oordeelsvormend 
overleg plaatsvinden op basis van een uitwerkingsnota van de ombuigingsmogelijkheden. 
Besluitvorming over ombuigingsmaatregelen kan door de raad begin november plaatsvinden bij de 
vaststelling van de Programmabegroting 2021 e.v.. 
 
TOELICHTING. 
In onze vergadering van 12 mei jl. hebben wij de 1e Tussenrapportage 2020 behandeld. Op 19 mei jl. 
hebben wij de Jaarrekening 2019 vastgesteld. Deze stukken worden u separaat aangeboden. De 
structurele financiële gevolgen die uit deze documenten voortvloeien leiden tot tekorten in 2021 en de 
jaren erna. Om de financiële huishouding van onze gemeente gezond te houden moeten we 
ombuigen. Ombuigingsmaatregelen vragen om zorgvuldige afwegingen en vereisen soms pijnlijke 
keuzes in het gemeentelijk beleid. Wij beseffen dat de raad hierbij niet over één nacht ijs wil gaan. 
Wij hebben de ambtelijke organisatie opdracht gegeven ombuigingsmogelijkheden in beeld te brengen 
met een totale omvang van € 2 mln.. De inventarisatie vindt nu plaats. Wij hebben hiernaast het 
dagelijks bestuur van de BAR-organisatie verzocht een bijdrage te leveren aan deze gemeentelijke 



ombuigingsnoodzaak door ombuigingsmogelijkheden in de bedrijfsvoeringsorganisatie in kaart te 
brengen. De colleges van Barendrecht en Ridderkerk hebben ditzelfde verzoek gedaan.  
Ons college bespreekt de ambtelijke voorstellen op 9 en 10 juni. De resultaten die wij van de BAR-
organisatie verwachten volgen later dit jaar en zullen vooral op 2022 en volgende jaren betrekking 
hebben. 
Het resultaat van onze bespreking op 9 en 10 juni willen wij zo spoedig mogelijk in een beeldvormend 
document aan u voorleggen. Voor aanvang van het zomerreces willen wij de 
ombuigingsmogelijkheden technisch aan de raadsleden toelichten zodat u zich een beeld kunt vormen 
van de aard en consequenties. Het zomerreces gebruiken wij voor gedetailleerde doorrekening en 
nadere onderbouwing. In september willen wij een uitgewerkte versie van ombuigingsmogelijkheden 
met u bespreken om u in staat te stellen tot een beoordeling te komen van hun aard en gevolgen. 
Het resultaat van deze dialoog verwerken wij in een ombuigingsvoorstel op de ontwerp-
Programmabegroting 2021 en volgende jaren. Ons advies over de besteding van de Eneco-gelden zal 
eveneens onderdeel vormen van het besluitingsvormingspakket voor deze Programmabegroting. Dit 
pakket stelt de raad in staat in november tot integrale afweging en besluitvorming te komen over 
Programmabegroting, ombuigingen en besteding Enecogelden.   
 
CONSEQUENTIES 
Een begrotingsvoorbereiding waarbij ombuigingen onvermijdelijk zijn betekent een extra belasting 
voor velen, ook voor de raadsleden. Onder de huidige vergadermogelijkheden is dit extra lastig. Wij 
willen met ons procesvoorstel bereiken dat de raad ondanks deze beperkingen tot een zorgvuldige 
afweging van zijn besluiten rondom de Programmabegroting kan komen. 
Wij vragen de Agendacommissie voor de voorgestelde bespreekmomenten ruimte in de agenda op te 
nemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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