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VOORWOORD   
 
 

 

Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage 2020. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande 

realisatie van speerpunten van de begroting 2020 en voortgang afwikkeling van door de raad 

aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2020 

weergegeven en toegelicht.  

De besluitvorming over de 1e tussenrapportage 2020 is geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 29 juni 2020. 

 

 

Albrandswaard,   

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

 

 

 

Hans Cats    drs. Jolanda de Witte 

secretaris    burgemeester 
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Financieel perspectief 
 

Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2020 over de periode januari tot en met maart 2020.  

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 1.301.700 

negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2020 komt daarmee naar verwachting uit op  

€ 1.239.000 negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht 

Recapitulatie financiële afwijkingen. 

 

In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: 

 
-/- is nadeling 
 

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de 

verschillende beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief. Een positief getal is een verhoging van het budget, een negatief getal een 

verlaging van het budget. 

 

 
 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. 

De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 

kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel 

beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van 

de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere 

werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige 

interne maatregelen genomen. 

Naar verwachting heeft het COVID-19 (Corona) virus gevolgen voor veel beleidsterreinen in onze 

begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn, is nu 

onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze 

organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en 

nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven 

uitvoeren. 

 
  

omschrijving 2020 2021 2022 2023
Saldo primitieve begroting 235.400 290.000 628.400 1.830.200
Structurele gevolgen jaarrekening 2019 14.000 14.000 14.000 14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019 -186.700 -157.300 -157.300 -157.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020 -1.301.700 -495.900 -457.800 -515.300
Totaal van de wijzigingen -1.474.400 -639.200 -601.100 -658.600
Saldo begroting na wijzigingen -1.239.000 -349.200 27.300 1.171.600

programma 2020 2021 2022 2023
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 357.400 414.200 534.800 533.900

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -84.000 -75.000 -75.000 -75.000

Buitenruimte 39.800 26.200 26.200 26.200

Financiën -70.000 0 0 0

Educatie 125.500 0 0 0

Sport 105.100 25.400 25.400 25.400

Sociaal Domein 924.300 457.000 457.000 457.000

Niet onder de programma's vallende baten en lasten -96.400 -351.900 -510.600 -452.200

1.301.700 495.900 457.800 515.300
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TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN  
 
Afwijkingen speerpunten Agenda van de Samenleving 

 
 

Het beeld van de voltooide speerpunten is: 

 
 

De stand van de moties: 

 
 
Gereed zijn: 

 
 

 

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Gestart G G O 30-9-2020
20. 1.2.2a Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook). Gestart G O G 31-12-2020
3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. 50% G O O 31-12-2020
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor 
onderhoud groen. 

50% G G O 31-12-2020

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Gestart O O R 31-3-2020
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de 
Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). 

Gestart G G O 31-12-2020

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 
2020. 

Voltooid G G G 31-12-2020

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke 
maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. 

Voltooid G G G 31-12-2020

2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op 
basis van het streefbeeld. 

Voltooid G G G 31-12-2020

Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G O 31-12-2018
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Voltooid G O G 31-12-2018
Voorrang sociale woningen (MOTIE) 50% G O G 31-12-2019

Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in 
Albrandswaard (MOTIE)

Voltooid G G O 31-12-2018

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Voltooid G O G 31-12-2018
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2019
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 1-4-2019
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 1-7-2019
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Voltooid G G G 30-9-2019
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Voltooid G G G 30-9-2019
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Voltooid G G G 31-12-2019
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Voltooid G G G 31-12-2019
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Voltooid G G G 6-1-2020
Verstandig besturen (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2020
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2020
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Recapitulatie van de financiële afwijkingen 
 

 
 
 

PRODUCT
Positief Negatief 2021 2022 2023 2024

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
Bijdrage aan de BAR Organisatie Wet kwaliteitsborging -13.200       
Bijdrage aan de BAR Organisatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg -60.700       -60.000       -60.000      -60.000     -60.000      
Bijdrage aan de BAR Organisatie Periodieken medewerkers -52.100       -52.100       -52.100      -52.100     -52.100      
Bijdrage aan de BAR Organisatie Uitvoering evaluatierapport BOA -17.700       -17.700       -17.700      -17.700     -17.700      
Bijdrage aan de BAR Organisatie Dekking verhoging budget Inzet wijkteams 133.900      
Bijdrage aan de BAR Organisatie Koepelvrijstelling -20.300       
Bestuur Uitvoering pensioenregeling (vm) wethouders -15.000       -15.000       -15.000      -15.000     -15.000      
Bestuur Indexatie vergoeding collegeleden -5.500         -5.500         -5.500        -5.500       -5.500       
Bestuur Voorziening wachtgeld vm wethouder -116.800      
Gemeenteraad Indexatie vergoeding raadsleden -8.500         -8.500         -8.500        -8.500       -8.500       
Secretarieleges Burgerzaken Geen legesheffing kosteloze huwelijken -72.000       -72.000       -72.000      -72.000     -72.000      
Overige maatregelen Vervallen stelpost voorjaarsnota 2012-2015 -13.000       -13.000       -13.000      -13.000     -13.000      

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 133.900      -394.800      -243.800     -243.800     -243.800   -243.800    

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                 -                 -                 -                -               -               

Programma 3 - Buitenruimte
Diversen Correctie begroting 2020 26.700        25.300        25.300       25.300      25.300       
Gladheidbestrijding Ten onrechte verlaging van budget in begroting 2020 -4.100         -4.100         -4.100        -4.100       -4.100       
Opvang zwerfdieren Bijdrage Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren -14.400       -14.400       -14.400      -14.400     -14.400      
Planmatig onderhoud openbare verlichting Toename energielasten -10.100       -10.100       -10.100      -10.100     -10.100      
Onderhoud bomen Vervanging bomen -26.000       
Kabels en leidingen Toename vergunningen en graafmeldingen 25.600        25.600        25.600       25.600      25.600       
Duurzame energietransitie Extra middelen meerjarenperspectief -74.000       -105.000     -105.000     -105.000   -105.000    

Buitenruimte 52.300        -128.600      -82.700       -82.700      -82.700     -82.700      

Programma 4 - Financiën

Financiën -                 -                 -                 -                -               -               

Programma 5 - Educatie
Leerlingenvervoer Rittijden en afschaffing teruggaveregeling BPM -75.500       

Educatie -                 -75.500       -                 -                -               -               

1e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 



 
- 8 - 

 

PRODUCT
Positief Negatief 2021 2022 2023 2024

Programma 6 - Sport
Sporthal Rhoon Juridisch advies garantieaansprakelijkheid -12.500       
Gymlokaal Rhoon Hogere exploitatie door uitbreiding gymlokaal -18.000       -18.000       -18.000      -18.000     -18.000      
Sportcomplex Omloopseweg Kantplanken -25.000       
Sportcomplex Albrandswaardseweg Kantplanken -37.000       
Exploitatie zwembad Correctie budget begroting 2020 -12.600       -7.400         -7.400        -7.400       -7.400       

Sport -                 -105.100      -25.400       -25.400      -25.400     -25.400      

Programma 7 - Sociaal domein
Huishoudelijke hulp Inkoop diensten -81.000       -81.000       -81.000      -81.000     -81.000      
WMO vervoer Afschaffing teruggaveregeling BPM -79.400       
WMO begeleiding Toename uitgavenniveau -164.100      -164.100     -164.100     -164.100   -164.100    
WMO uitvoering Aanpassing automatiseringssysteem Khonraad -16.500       -13.700       -13.700      -13.700     -13.700      
Inzet wijkteam Ontwikkeling CAO -185.100      
Lokale jeugdhulp Hoger uitgavenniveau -398.200      -198.200     -198.200     -198.200   -198.200    

Sociaal Domein -                 -924.300      -457.000     -457.000     -457.000   -457.000    
Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten
Financiering Lagere rentelast 21.300        -11.600       40.000        18.100       17.600      20.700       
Onvoorzien Dekking uitvoering evaluatierapport BOA 17.700        
Algemene uitkering Septembercirculaire 2019 61.000        367.000      420.000      344.000    363.000     
Algemene uitkering Decembercirculaire 2019 -46.000       -38.000       -31.000      -12.000     14.000       
Deelnemingen nutsbedrijven Dividend Stedin 98.000        -46.000       -46.000      -46.000     -46.000      
Deelnemingen nutsbedrijven Dividend Eneco 275.000      -10.000       -10.000      -10.000     -10.000      
Algemene reserve Dividend Eneco -275.000      

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten 473.000      -332.600      313.000      351.100      293.600    341.700     

TOTAAL 659.200      -1.960.900   
Saldo 1e tussenrapportage 2020 -1.301.700   -495.900     -457.800     -515.300   -467.200    

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN  
-/- is nadelig +/+ is voordelig 
 
PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR 

Bijdrage BAR € 13.200 -/- incidenteel 

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) op 1 januari 2021 brengt een groot aantal 

aanpassingen met zich mee voor de BAR-organisatie. Een aantal van deze aanpassingen is juridisch of 

bedrijfsmatig noodzakelijk. Andere aanpassingen zijn niet noodzakelijk maar wel aan te bevelen. Door 

middel van het project invoering Wet kwaliteitsborging coördineren we de transformatieopgave voor de 

hele BAR-organisatie en nemen we de regie bij noodzakelijke en risicovolle onderdelen voor de 

inwerkingtreding van de wet. BAR breed wordt € 65.000 aangevraagd. Dit  bedrag wordt gebruikt voor 

o.a. de inzet van personeel, externe onderzoeken en legeskorting/subsidie bij proefprojecten en zal in 

het projectplan verder worden uitgewerkt. 

 

Bijdrage BAR € 60.700 -/- structureel 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn 

op 21 december 2019 het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor 

mensen met verward gedrag’ en de ‘procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz’ door het college 

vastgesteld. De hierin genoemde personeelskosten en de incidentele deskundigheidsbevordering 

worden vanuit de BAR-organisatie uitgevoerd.  

 

Bijdrage BAR € 52.100 -/- structureel 

Stijging salarislasten als gevolg van de toekenning van periodieken aan de medewerkers. 

 

Bijdrage BAR € 17.700 -/- structureel (dekking Onvoorzien 2020) 

In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders Albrandswaard van 1 oktober 2019 

is besloten scenario 1 van het evaluatierapport BOA’s uit te voeren. De kosten voor 2020 worden ten 

laste gebracht van de post 'onvoorzien'. In tegenstelling tot het voorstel van de vakafdeling worden de 

kosten via de tussenrapportage structureel verwerkt in de begroting. 

 

Bijdrage BAR € 133.900 dekking voor Inzet wijkteams € 185.100 -/- (incidenteel) 

Voor 2020 is ervoor gekozen de inzet van een senior en ondersteuner van het wijkteam te organiseren 

door middel van inzet professionals van gecontracteerde partijen voor de wijkteams en lokale zorg. De 

reden hiervoor is de korte lijnen tussen uitvoer en beleid en de doorontwikkeling/tijdelijkheid van de 

functies. Zie ook de toelichting onder programma Sociaal Domein. 

 

Bijdrage BAR € 20.300 -/- incidenteel 

De GR BAR verricht diensten aan de gemeenten en is daardoor btw-plichtig. Door het toepassen van 

de koepelvrijstelling wordt voorkomen dat de GR BAR (de koepel) btw in rekening moet brengen over 

de in de dienstverlening begrepen overheidsactiviteiten. 

Eerder was de koepelvrijstelling van toepassing voor de periode 2014 – 2017, maar per 1 januari 2018 

besloot het Ministerie van Financiën naar aanleiding van arresten van het Europese Hof de vrijstelling te 

beëindigen voor samenwerkingsverbanden zoals onze GR BAR. 

Het dagelijks bestuur heeft besloten er prioriteit aan te geven dat de GR BAR vanaf 2021 weer in 

aanmerking komt voor de koepelvrijstelling.  

Het brengt een stevige administratieve last met zich mee om onder de thans geldende regelgeving in 

aanmerking te komen voor de koepelvrijstelling. De BAR-administratie moet ingrijpend aangepast 

worden, omdat er zuiver geadministreerd dient te worden. Dat wil zeggen: de administratie van de 

koepel met daarnaast strikt gescheiden alle inkomsten en uitgaven voor de andere taken/activiteiten 

voor alle andere externe partijen. Ook moeten contracten worden aangepast en bestuurlijke besluiten 
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worden genomen. Hier is een forse interne en externe inzet voor nodig. Om dit goed en tijdig te kunnen 

realiseren is een implementatiebudget van € 100.000 nodig voor het inschakelen van specifieke fiscale 

en extra administratieve expertise. 

Als de koepelvrijstelling weer kan worden toegepast betekent dit een jaarlijks btw-voordeel van tussen 

de € 300.000 - € 500.000, vermits dus dit zeer nauwgezet wordt geïmplementeerd en er wordt voldaan 

aan de vereiste administratieve inrichting. 

 

Bestuur € 15.000 -/- structureel 

Werkelijke kosten pensioen (oud) bestuurders worden jaarlijks begroot. De uitvoering van de 

pensioenregeling is belegd bij Visma Raet. De abonnementsgelden zijn niet meegenomen in de 

begroting. Met het opvoeren van deze kosten in de tussenrapportage zijn deze kosten vanaf 2020 

structureel geborgd. 

 

Bestuur € 5.500 -/- structureel 

Indexatie van vergoedingen collegeleden per 1 januari 2020. 

 

Gemeenteraad € 8.500 -/- structureel 

Indexatie van vergoedingen raadsleden per 1 januari 2020. 

 

Secretarieleges burgerzaken € 72.000 -/-  structureel 

In het jaar 2019 zijn leges op de kosteloze huwelijken begroot. Hier worden echter geen leges op 

geheven. Met deze mutatie wordt dit weer rechtgezet. 

 

Overige maatregelen € 13.000 -/- structureel 

In de voorjaarsnota 2012-2015 is een taakstelling voor de inkomsten van boetes opgevoerd. In de 

praktijk blijkt deze taakstelling niet realistisch aangezien uitgeschreven boetes door het rijk en niet door 

de gemeente worden geïncasseerd. Er is in de afgelopen jaren dan ook niets geïncasseerd ten gunste 

van deze taakstelling. Daarom wordt nu verzocht de taakstelling formeel te laten vervallen. 

 

Voorziening wachtgeld vm wethouders € 116.800 -/- incidenteel 

Ten behoeve van de uitbetaling van de wachtgelden van een vm wethouder is de voorziening 

Wachtgeld vm wethouders verhoogd. Het recht op wachtgeld loopt tot 28 januari 2022. Afhankelijk van 

neveninkomsten/andere functie is het niet duidelijk of 28 januari 2022 inderdaad de einddatum is. 

 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

Geen aanpassingen. 
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PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

Diverse posten € 26.700 structureel ( 2021 ev € 25.300) 

In de begroting 2020 zijn enkele posten niet juist opgenomen en worden in deze tussenrapportage 

gecorrigeerd.  

 

Gladheidbestrijding € 4.100 -/-  structureel 

In de begroting 2020 is ten onrechte een bedrag van € 4.100 voor uitbesteed werk verwijderd uit de 

begroting. 

 

Opvang zwerfdieren € 14.400 -/- structureel 

Als gemeente zijn we op grond van artikel 5:8 lid 3 BW verantwoordelijk voor het in bewaring nemen 

van gevonden gezelschapsdieren voor minimaal twee weken. Deze taken waren voorheen geregeld via 

het Dierenopvangcentrum Zuid Hollandse Eilanden die voor de gemeente zeer gunstige tarieven 

rekende. Met ingang van 1 januari 2020 is deze opvang gesloten. De Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Dieren is het enige geschikte alternatief in de regio Rotterdam-Rijnmond, die voor ons 

deze wettelijke taken juist uit kan voeren. Gezien de wettelijke verplichting is daarom een overeenkomst 

afgesloten waarbij landelijke tarieven worden gehanteerd die hoger liggen als de voormalige opvang 

wat leidt tot structureel hogere kosten. 
 

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 10.100 -/- structureel 

Structureel nemen de energiekosten met € 10.100 toe. De reden hiervan is een toename van 50 stuks 

lichtmasten en stijging van de energiebelasting met 13%. 

 

Onderhoud bomen € 26.000 -/- incidenteel 

In verband met de afgelopen voorjaarsstormen is inzet gepleegd die niet voorzien was en moeten  

bomen worden vervangen € 12.000. 

Door de klimaatsverandering en droogte van vorig jaar zijn meer dan normaal bomen vervangen dit 

voorjaar € 14.000. 

 

Kabels en leidingen € 25.600 structureel 

Het aantal afgegeven vergunningen en graafmeldingen kabels en leidingen zijn BAR-breed 

toegenomen. Voor beide worden leges betaald. Hierdoor zijn de werkelijke baten hoger dan de 

prognose. Gezien de baten van 2017, 2018 en 2019 wordt voorgesteld het totaal begroot bedrag 

structureel te verhogen naar € 30.000 per jaar. 

 

Duurzame energietransitie € 74.000 -/- structureel (2021 ev € 105.000 -/-) 

Door het traject van de wettelijke taken in het kader van de RES, warmtevisie en Klimaatadaptatie 

ontstaat deze overschrijding. Deze kosten zijn onvermijdelijk en zullen structureel moeten worden 

opgenomen. Daarnaast zal bij de uitwerking van de op te stellen uitvoeringsagenda energietransitie 

afzonderlijk worden teruggekomen op de extra middelen die noodzakelijk zijn in meerjarenperspectief. 

Structureel kunnen deze kosten gedekt worden door de specifieke gelden uit de decembercirculaire 

2019 in te zetten en ook een gedeelte te bekostigen uit de Enecogelden. 
 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Geen aanpassingen. 

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Leerlingenvervoer € 75.500 -/-  incidenteel 

Als gevolg van de afschaffing van de teruggaveregeling BPM voor de vervoerders is de NEA-index 

éénmalig hoger dan de reguliere stijging (als gevolg van o.a. loonstijgingen, verzekeringskosten).  
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Daarnaast zijn de rittijden naar aanleiding van verschillende inzichten tussen vervoerder en gemeente 

aangepast. Voor de structurele effecten wordt de komende tijd een nadere analyse uitgevoerd. 

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

Sporthal Rhoon € 12.500 -/- incidenteel 

Bij intensief onderzoek is gebleken dat de fysieke staat van de watervoorziening niet voldoende 

preventie biedt voor ontstaan van legionella besmetting. Raming voor reparatiewerkzaamheden 

bedragen € 42.500 in 2020. Juridische adviezen garantieaansprakelijkheid wordt ingeschat op € 12.500 

om de kosten te verhalen op de installateur. We gaan er vanuit dat de kosten van de reparaties kunnen 

worden verhaald. 

 

Gymlokaal Rhoon € 18.000 -/- structureel 

Omdat het nieuwe gymlokaal groter is, zullen de schoonmaakkosten € 10.000 hoger uitkomen. Tevens 

wordt verwacht dat de gemeentelijke belastingen vanwege hogere WOZ-waarde zullen verdubbelen (€ 

5.000 bij te ramen). Tenslotte is sprake van de beveiligingskosten ad. € 3.000 welke nu niet zijn 

geraamd. Het college heeft niet besloten dat de tarieven worden verhoogd. Derhalve structureel € 

18.000 aan extra kosten bij dit pand. 

 
Sportcomplex Omloopseweg € 25.000 -/- incidenteel 

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank is de verspreiding van infill bij kunstgrasvelden 

onder de aandacht komen te staan. Vanuit de brancheorganisatie is een document Zorgplicht 

Kunstgrasvelden opgesteld. Eén van de maatregelen is het aanbrengen van kantplanken rondom de 

kunstgrasvelden waarmee de verspreiding van infill wordt tegengegaan. Met deze uitgave worden de 

twee kunstgrasvelden voorzien van kantplanken. Het hiervoor incidenteel benodigde bedrag is € 

25.000. 

 

Sportcomplex Albrandswaardseweg € 37.000 -/- incidenteel 

Na aanleiding van een uitspraak van de rechtbank is de verspreiding van infill bij kunstgrasvelden onder 

de aandacht komen te staan. Vanuit de brancheorganisatie is een document Zorgplicht 

Kunstgrasvelden opgesteld. Eén van de maatregelen is het aanbrengen van kantplanken rondom de 

kunstgrasvelden waarmee de verspreiding van infill wordt tegengegaan. Met deze uitgave worden de 

drie kunstgrasvelden voorzien van kantplanken. Het hiervoor incidenteel benodigde bedrag is € 37.000. 

 
Exploitatie zwembad € 12.600 -/- structureel (2021 ev € 7.400 -/-) 

Door het terugdraaien van de indexering in de begroting 2020 en het opnemen van hogere inkomsten is 

het saldo dat toegestaan is op deze kostendrager lager geworden dan de toegestane € 155.000. Via 

deze tussenrapportage wordt dit gecorrigeerd. 

 

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

Huishoudelijke hulp € 81.000 -/- structureell 

Conform besluit 128502 inkoop diensten Hulp bij het Huishouden wordt structureel bijgeraamd met € 

81.000. 

 

WMO vervoer € 79.400 -/- incidenteel 

Als gevolg van de afschaffing van de teruggaveregeling BPM voor de vervoerders is de NEA-index 

éénmalig hoger dan de reguliere stijging (als gevolg van o.a. loonstijgingen, verzekeringskosten).  

Voor de structurele effecten wordt de komende tijd een nadere analyse uitgevoerd. Dit is mede 

afhankelijk van de beoogde beheersmaatregelen en de indexering 2021. 
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WMO begeleiding € 164.100 -/- structureel 

De uitgaven voor Wmo begeleiding nemen sinds 2015 gestaag toe. Van ca. € 460.000 in 2015 naar  

€ 1.120.000 in 2019. Verwacht wordt dat de uitgaven voor Wmo begeleiding in 2020 verder zullen 

toenemen. In de komende periode wordt een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van o.a. de 

aantallen en de verzilveringsgraad in het jaar 2019, waarover in de 2e tussenrapportage zal worden 

gerapporteerd. Vooralsnog stellen wij voor bij te ramen tot het uitgavenniveau van 2019, met dien 

verstande dat we hierop 25% van de toename in 2019 t.o.v. 2018 in mindering brengen, als gevolg van 

de gevolgen van het coronavirus. Dit resulteert in een bijraming met € 164.100 tot € 1.050.000. 

 
WMO uitvoering € 16.500 -/- (structureel 2021 ev € 13.700 -/-) 

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ingegaan. Hiertoe zijn 

op 21 december 2019 het ‘Actieplan BAR-organisatie, Verantwoordelijkheden van gemeenten voor 

mensen met verward gedrag’ en de ‘procesbeschrijvingen Wet verplichte ggz’ door het college 

vastgesteld. Voor de hierin genoemde kosten voor aanpassing van het automatiseringssysteem 

Khonraad wordt het budget WMO uitvoeringskosten bijgeraamd.  

 

Inzet wijkteams € 185.100 -/- (incidenteel) 

Dekking: Bijdrage BAR € 133.900 

 

In 2017 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd&Opvoedhulp, 

Jeugd-GGz, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGz, plaatsgevonden.  

In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomst is opgenomen dat jaarlijks de 

tarieven en daarmee het budget worden verrekend met de cao-ontwikkelingen. De overeenkomst is 

gesloten voor een periode van 3 jaar, met optie tot 2 keer een jaar verlengen. Zowel in 2019 als in 2020 

zijn de kosten per fte gestegen vanwege de cao-stijgingen.  

Het budget is ontoereikend om de inzet te kunnen bekostigen. 

Voor 2020 is ervoor gekozen de inzet van een senior en ondersteuner van het wijkteam te organiseren 

door middel van inzet professionals van gecontracteerde partijen voor de wijkteams en lokale zorg. De 

reden hiervoor is de korte lijnen tussen uitvoer en beleid en de doorontwikkeling/tijdelijkheid van de 

functies. In 2021 wordt bekeken of het contract verlengd wordt. 

 

Lokale jeugdhulp € 398.200 -/- (structureel, 2021 ev € 198.200) 

In de 2e tussenrapportage 2019 hebben we incidenteel € 200.000 bijgeraamd (tot een bedrag ad € 

800.000, zijnde het uitgavenniveau van 2018), hetgeen kijkend naar de voorlopige realisatie 2019 niet 

voldoende is gebleken. Op basis van de thans ontvangen productieverlagingen door de aanbieders 

blijkt er voor minimaal nog eens € 200.000 meer zorg te zijn verleend. De reden dat we vorig jaar 

incidenteel hebben bij geraamd lag o.a. in het feit dat er in 2018 naast de zorgarrangementen ook nog 

zorgcontinuïteit werd geleverd, waardoor vergelijking ons onvoldoende betrouwbaar leek. Ook hadden 

we minder zicht op de onderliggende aantallen. Eind vorig jaar is er het zogenaamde dashboard 

opgeleverd, waaruit thans een stijging van het aantal unieke klanten in 2019 blijkt van ca. 40% ten 

opzichte van het jaar 2018.  

De eerste maanden van 2020 laten een blijvende stijging zien. We concluderen hieruit dat de 

transformatie in onze gemeente zich verder voortzet. Dit heeft tot gevolg dat de aantallen cliënten in de 

lokale Jeugdhulp naar verwachting zullen toenemen versus de afname van het aantal cliënten voor zeer 

specialistische jeugdhulp. De vlaktakssystematiek leidt –vooralsnog naar verwachting- voor de 

gemeente Albrandswaard op termijn tot terugvloeien van middelen die nu begroot worden ingelegd voor 

(regionaal ingekochte) specialistische zorg (GR Jeugdhulp Rijnmond). De toename van de lokale 

Jeugdhulp zit hoofdzakelijk in het aantal toewijzingen voor basis ggz en jeugd met een beperking. We 

nemen om die reden het extra structureel benodigd budget voor 2020 van € 200.000 op voor de 

opvolgende jaren. 
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NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN 

Financiering € 9.700 structureel 

Voor het project Huis van Albrandswaard is een projectfinanciering aangegaan. De rente daarvan is een 

stuk lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op voor de rentekosten langlopende 

geldleningen. Daartegenover wordt ook minder rente doorbelast naar de budgetten voor het Huis van 

Albrandswaard. 

 

Onvoorzien € 17.700 incidenteel 

Dekking uitvoering evaluatierapport BOA’s, zie programma  Openbare ordeen Veiligheid & Algemeen 

bestuur.. 

 
Gemeentefonds € 15.000 stuctureel 

Beide mutaties in het gemeentefonds zijn conform Raadsinformatiebrieven van 8 oktober 2019 en 21 

januari 2020. De voordelen worden met name veroorzaakt door gunstigere meerjarige accressen vanaf 

2020. 

 

 
 

Dividend nutsbedrijven Stedin € 98.000 structureel (2021 ev € 46.000 -/-) 

In 2020 zal het dividend Stedin over het jaar 2019 het niveau van vorig jaar benaderen verhoogd met 

een incidenteel bedrag van € 20 miljoen. Vanaf 2021 staat het dividend van Stedin met name door de 

financierbaarheid van de energietransitie onder hoge spanning. Naar verwachting wordt daarom nu 

70% afgeraamd ten opzichte van het normale dividendniveau (dus exclusief het incidentele bedrag). 

 

Dividend nutsbedrijven Eneco € 275.000 incidenteel 

Van het nettoresultaat van Eneco over 2019 wordt 86% zijnde € 68 miljoen beschikbaar gesteld als 

dividend. Dit betekent een uitkering van afgerond € 13,68 per aandeel of wel € 285.000 (vergelijkbaar 

met vorig jaar). In de begroting staat structureel een inkomst geraamd van € 10.000 voor dividend 

Eneco. Voor Albrandswaard betekent dit een meeropbrengst die volgens afspraak met de raad in de 

Algemene reserve gestort wordt in afwachting van een nog te vormen reserve Duurzaamheid. Wegens 

de verkoop van de aandelen gaat het hier om de allerlaatste dividenduitkering. Vanaf 2021 is er geen 

dividend Eneco meer in de begroting geraamd. 

 

 

Gemeentefonds 2020 2021 2022 2023

Mutaties gemeentefonds september 2019 61.000 367.000 420.000 344.000

Mutaties gemeentefonds december 2019 -46.000 -38.000 -31.000 -12.000
Totaal september- en decembercirculaire 2019 15.000 329.000 389.000 332.000
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Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten 

 

PRODUCT
Positief Negatief 2021 2022 2023 2024

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
Gemeentehuis en Huis van Albrandswaard Rentevoordeel geldlening
Gemeentehuis en Huis van Albrandswaard Herverdeling kosten -29.500 -151.500 -272.100 -271.200 -271.200
Bijdrage aan de BAR Organisatie Werkzaamheden begraafplaatsen in eigen beheer -11.300 -11.300 -11.300 -11.300 -11.300
Bijdrage aan de BAR Organisatie Riool kolkenauto -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200
Bijdrage aan de BAR Organisatie Uitvoering project ongeregistreerd grondgebruik -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie Pilot kanalenstrategie -9.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie Handhaving beleidsplan Afval -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Bijdrage aan de BAR Organisatie Verdeling budget naar Bijdrage BAR Organisatie Overhead 73.500 112.600 112.600 112.600 112.600

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 73.500 -170.000 -170.400 -291.000 -290.100 -290.100

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
Ongeregistreerd grondgebruik Uitvoering project ongeregistreerd grondgebruik 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Planmatig onderhoud wegen Pilot kanalenstrategie 9.000
Overige gebouwen Vervanging dakdekking wijkcentrum Poortugaal -105.000
Reserve grootonderhoud gebouwen Vervanging dakdekking wijkcentrum Poortugaal 105.000
Kadaster Vervallen inkomsten kaartverkoop -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300
Kadaster Wegvallende onderhoudskosten 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 207.300 -123.300 75.000 75.000 75.000 75.000

Programma 3 - Buitenruimte
Begraafplaatsen Werkzaamheden begraafplaatsen in eigen beheer 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300
Overige gemalen Riool kolkenauto 15.200 15.200 15.200 15.200 15.200
Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing Dekking handhaving beleidsplan Afval 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Waterwegen planmatig onderhoud Onderhoud Koedoodseplas -55.900 -55.900 -55.900 -55.900 -55.900
Reserve Baggeren Dekking onderhoud Koedoodseplas 55.900 55.900 55.900 55.900 55.900
Volksfeesten Jubileum 4-5 mei -20.000
diverse posten afval Verwerking afvalbeleidsplan in begroting 623.700 -623.700
Inzameling huishoudelijk afval Compensatie verenigingen voor wegvallen inkomsten inzameling papier en karton -28.700 -17.100 -12.200 -7.300 -2.400
Voorziening afval Dekking compensatie 2020 28.700
Baten afvalstoffenheffing Dekking compensatie 2021 en verder 17.100 12.200 7.300 2.400
Inzameling huishoudelijk afval Diverse formatieclaims -52.600 -47.500 -26.300 -26.300 -26.300
Voorziening afval Dekking diverse formatieclaims 52.600
Baten afvalstoffenheffing Dekking diverse formatieclaims 47.500 26.300 26.300 26.300
Riolering planmatig onderhoud Inspectie en reiniging riolering -33.300
Voorziening riolering Dekking inspectie en reiniging riolering 33.300
Riolering planmatig onderhoud Advieskosten -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Voorziening riolering Dekking advieskosten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Riolering planmatig onderhoud Project Steenbreek -13.000
Voorziening riolering Dekking project steenbreek 13.000

Buitenruimte 878.700 -842.200 56.500 56.500 56.500 56.500

1e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 
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PRODUCT
Positief Negatief 2021 2022 2023 2024

Programma 4 - Financien
Stelposten Dekking sloopkosten 50.000
Stelposten Jubilieum 4-5 mei 20.000

Financiën 70.000 0 0 0 0 0

Programma 5 - Educatie
Onderwijsachterstandenbeleid geoormerkte gelden bestrijden onderwijsachterstand -178.300
Onderwijsachterstandenbeleid rijksbijdrage 178.300
Voortgezet onderwijs Sloopkosten -50.000

Educatie 178.300 -228.300 0 0 0 0

Programma 6 - Sport

Sport 0 0 0 0 0 0

Programma 7 - Sociaal domein
BUIG Geoormerkte rijkbijdrage -213.800
BUIG Hogere rijksbijdrage 213.800
BBZ Wijziging financiering 168.800 168.800 168.800 168.800 168.800
BBZ Lagere rijksbijdrage tgv wijziging financiering -168.800 -168.800 -168.800 -168.800 -168.800
Vluchtelingen Lagere bijdrage overige overheden ivm wegvallen bijdrage van COA 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Vluchtelingen Wegvallen bijdrage van COA -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000
Reintegratie Verschuiving budget van BBZ -14.600 -14.600 -14.600 -14.600 -14.600
BBZ Verschuiving budget naar Reintegratie 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600
Ouderenwerk Aanpassing subsidie nav Cao -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
WMO uitvoering Dekking aanpassing verhoging subsidie ouderenwerk 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Sociaal Domein 426.200 -426.200 0 0 0 0

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten
Gemeentehuis en Huis van Albrandswaard Herverdeling kosten 29.500 151.500 272.100 271.200 271.200
Bijdrage aan de BAR Organisatie Verdeling budget Bijdrage BAR Organisatie -73.500 -112.600 -112.600 -112.600 -112.600
Gemeentehuis en Huis van Albrandswaard Rentevoordeel geldlening
Deelnemingen nutsbedrijven Verkoop aandelen Eneco 17.055.400
Algemene reserve Verkoop aandelen Eneco -17.055.400

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten 17.084.900 -17.128.900 38.900 159.500 158.600 158.600

TOTAAL 18.918.900 -18.918.900
Saldo 1e tussenrapportage 2020 0 0 0 0 0

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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Budgettair neutrale wijzigingen 
-/- is nadelig +/+ is voordelig 
 
PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR 

Gemeentehuis Hofhoek en Huis van Albrandswaard budgettair neutraal 

Het rentevoordeel op de geldleningen behorend bij de investeringskredieten nieuwbouw Huis van 

Albrandswaard wordt tevens via deze 1e tussenrapportage 2020 verwerkt in de meerjarenbegroting. 

Daarnaast brengt het in december 2019 hernieuwde huurcontract voor het gemeentehuis Hofhoek 5 

hogere kosten met zich mee. Dit vanwege een kostenopslag die we moeten betalen voor de flexibiliteit 

die wij van de verhuurder vragen in verband met de overgang naar de nieuwbouw Huis van 

Albrandswaard. Een en ander heeft financiële gevolgen. Per saldo betekent dit dat er op het budget 

Huis van Albrandswaard een stelpost wordt gevormd. Deze stelpost bedraagt na deze mutaties 1e 

Tussenrapportage 2020 voor het jaar 2020 nagenoeg nihil, voor 2021 € 271.200 voordelig, voor 2022 

en 2023 allebei € 62.600 voordelig en voor 2024 € 59.600 voordelig. Deze stelpost is gevormd, om zo 

de fluctuaties van de kapitaallasten op te vangen vanuit de investeringskredieten nieuwbouw Huis van 

Albrandswaard. We weten namelijk niet exact welke investeringskosten in welk boekjaar zullen vallen 

en de mutaties in kapitaallasten worden hiermee opgevangen. 

 

Gemeentehuis Hofhoek en Huis van Albrandswaard budgettair neutraal 

De verdeling van de lasten en de baten van deze twee kostenplaats over de verschillende taakvelden is 

opnieuw berekend. 

 
Bijdrage BAR budgettair neutraal 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen gaan we meer werkzaamheden in eigen beheer 

uitvoeren. Hierdoor is vaker eigen personeel aanwezig. De verhoging van de bijdrage wordt gedekt door 

een verlaging van het budget begraafplaatsen. Zie programma Buitenruimte. 

 

Bijdrage BAR budgettair neutraal 

Om de dienstverlening te verbeteren en goedkoper te maken vindt een efficiëntieslag plaats. De huidige 

riool-kolkenauto is afgeschreven en wordt vervangen. Een nieuwe riool-kolkenauto wordt geleased. 

Gekozen wordt voor een kleiner exemplaar. Hierdoor hoeft er minder ingehuurd te worden bij een 

extern bedrijf. Ook is het onderhoudsteam met 2 fte uitgebreid wat is voorzien in het GRP. Deze 

mensen hebben een servicevoertuig nodig. We kunnen nu adequater reageren op meldingen en voor 

het reguliere werk zijn we minder afhankelijk van aannemers. De verhoging van de bijdrage wordt 

gedekt door een verlaging van het budget overige gemalen. Zie programma Buitenruimte. 

 

Bijdrage BAR budgettair neutraal 

Voor de uitvoering van het project ongeregistreerd grondgebruik is voor de jaren 2020 t/m 2024 een 

budget van € 75.000 per jaar nodig. Deze lasten worden gedekt uit de verwachte opbrengsten uit 

grondverkopen.Zie programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie. 

 

Bijdrage BAR budgettair neutraal 

Geld wordt beschikbaar gesteld voor de inhuur van personeel om de pilot kanalenstrategie uit te kunnen 

voeren. Deze inhuur kan gedekt worden door een eenmalige verlaging van het budget regisseur. Zie 

programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie. 

 
Bijdrage BAR budgettair neutraal 

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 ingestemd met het nieuwe beleidsplan ‘Afval en 

Grondstoffen 2019-2023’. Onderdeel van dit plan is handhaving. Ten behoeve van de handhaving van 

het nieuwe afvalbeleidsplan is ½ fte benodigd. De jaarlijkse kosten à € 30.000 worden voldaan vanuit 
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de BAR personeelskostenbegroting. Hiertoe dient eenzelfde bedrag vanuit de begroting van 

Albrandswaard overgeheveld te worden naar de BAR-begroting. De verhoging van de bijdrage wordt 

gedekt door hogere inkomsten afvalstoffenheffing. Zie programma Buitenruimte. 

 

Verdeling Bijdrage BAR 

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de 

programma’s. Dit betekent dat de bijdrage aan de BAR voor 56,92% verantwoord wordt onder het 

programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 43,08% onder Niet onder de 

programma’s vallende baten en lasten. 

 

 
 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

Ongeregistreerd grondgebruik budgettair neutraal 

Betreft hogere inkosten uit de verwachte opbrengsten grondverkopen. Deze inkomsten dienen als 

dekking voor de kosten voor de uitvoering van het project Ongeregistreed grondgebruik. Zie programma 

Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur. 

 

Planmatig onderhoud wegen budgettair neutraal 

Geld wordt beschikbaar gesteld voor de inhuur van personeel om de pilot kanalenstrategie uit te kunnen 

voeren. Deze inhuur kan gedekt worden door een eenmalige verlaging van het budget regisseur. Zie 

programma 1 Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur. 

 

Overige gebouwen budgettair neutraal 

De vervanging van de dakbedekking Wijkcentrum Poortugaal heeft vertraging opgelopen. De kosten 

hiervoor bedragen circa € 105.000 (inclusief btw). Uitvoering staat gepland voor 2020. Deze kosten 

kunnen gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen. 

 
Kadaster en vastgoed budgettair neutraal 

Door aanpassing wetgeving BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en het kosteloos 

beschikbaar (open data) stellen van topografische informatie vervallen de inkomsten van kaartverkoop. 

Omdat de vervaardiging van het kaartmateriaal is ondergebracht bij de BAR-Organisatie kunnen de 

onderhoudskosten verlaagd worden. 

 
PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

Afvalstoffenheffing 

De verhoging van de bijdrage aan de BAR ten behoeve van de uitvoering van het nieuwe beleidsplan 

 ‘Afval en Grondstoffen 2019-2023’ wordt gedekt door hogere inkomsten afvalstoffenheffing. Zie 

programma Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur. 

 
Waterwegen planmatig onderhoud budgettair neutraal 

PRODUCT
Positief Negatief 2021 2022 2023 2024

Bijdrage aan de BAR Organisatie Wet kwaliteitsborging -13.200           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg -60.700           -60.000           -60.000           -60.000           -60.000           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Periodieken medewerkers -52.100           -52.100           -52.100           -52.100           -52.100           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Uitvoering evaluatierapport BOA -17.700           -17.700           -17.700           -17.700           -17.700           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Dekking verhoging budget Inzet wijkteams 133.900          
Bijdrage aan de BAR Organisatie Koepelvrijstelling -20.300           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Werkzaamheden begraafplaatsen in eigen beheer -11.300           -11.300           -11.300           -11.300           -11.300           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Riool kolkenauto -15.200           -15.200           -15.200           -15.200           -15.200           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Uitvoering project ongeregistreerd grondgebruik -75.000           -75.000           -75.000           -75.000           -75.000           
Bijdrage aan de BAR Organisatie Pilot kanalenstrategie -9.000             
Bijdrage aan de BAR Organisatie Handhaving beleidsplan Afval -30.000           -30.000           -30.000           -30.000           -30.000           

Totaal bijdrage BAR 133.900 -304.500 -261.300 -261.300 -261.300 -261.300

Bijdrage BAR uren 56,92% programma 1 -97.100 -148.700 -148.700 -148.700 -148.700
Bijdrage BAR overhead 43,08% -73.500 -112.600 -112.600 -112.600 -112.600

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen



 

 
19 

 

Voor het onderhoud aan de Koedoodseplas is een contract aangegaan voor 10 jaar. Voor deze periode 

moet het budget jaarlijks worden verhoogd met € 55.900. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de 

reserve baggeren. Deze reserve wordt volledig ingezet voor het onderhoud van de Koedoodseplas 

zoals is benoemd in het collegebesluit uit december 2017 met BBV nummer 1298819. 

 

Volksfeesten budgettair neutraal 

Vanuit begroting 2019 en 2020 is € 20.000 gereserveerd op een stelpost onder programma Financiën 

genaamd: “jubileum 4 en 5 mei”. Verzocht wordt het budget over te hevelen naar programma 

Buitenruimte. 

 

Diverse posten budgettair neutraal 

Op 7 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 

vastgesteld. De bijbehorende begrotingswijziging die hieruit volgt wordt in de tussenrapportage 

verwerkt. 

 
Inzameling huishoudelijk afval budgettair neutraal 

Verenigingen in Albrandswaard zamelen al diverse jaren huis aan huis oud papier en karton in. De 

gemeente gaat echter zelf het oud papier en karton inzamelen. De verenigingen missen hierdoor 

inkomsten. De gemeente wil de verenigingen hierin compenseren via een overgangsregeling t/m 2024. 

In 2020 wordt de uitgave ad € 28.700 gedekt door een onttrekking aan de voorziening 

Afvalstoffenheffing. In 2021 tot en met 2024 door een verhoging van de afvalstoffenheffing. 

 

Inzameling huishoudelijk afval budgettair neutraal 

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV BAR-Afvalbeheer zijn op 8 januari 

2020 en 12 maart 2020 formatieclaims gehonoreerd. Dit in verband met oorzaken buiten de 

invloedssfeer van de NV. 

Deze claims betreffen het volgende: 

2020:  

Door het vertrek van de directeur van de NV zijn de formatie-uren van de overige MT-leden uitgebreid 

en is er meer inhuur nodig voor operationele taken. 

Inhuur formatie voor een projectleider. Uitgegaan is van een vaste kracht, echter de werving is nog niet 

gelukt, vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Hiervoor is inhuur nodig. 

Vervanging van 2 langdurig zieke medewerkers en extra inzet vanwege de extra druk op de organisatie, 

vanwege de massale informatiebehoefte van de inwoners. 

2021: 

Extra budget voor het structureel maken van de formatie van projectleider. Dit in verband met de 

verdere optimalisatie van de organisatie, pilots en de invoering van variabele tarieven. 

Extra budget voor communicatie en beleid i.v.m. invoering variabele tarieven en de op basis van 

ervaringen extra bewonersvragen. Om deze reden verlengen we ook de inzet van de afvalcoaches. 

2022 e.v.: 

Structureel maken van de functie van projectleider en het terugdraaien van een te realiseren 

bezuiniging in de formatie. De komende jaren zullen de nodige ontwikkelingen opgepakt moeten 

worden, denk aan luierroutes, inzameling bij scholen, medische routes. Op dit moment zijn dit soort 

zaken nog niet mogelijk, maar wetgeving is in ontwikkeling. 

 

Riolering planmatig onderhoud budgettair neutraal 

Vanuit het GRP is een bedrag ad € 54.000 beschikbaar voor het reinigen en inspecteren van het 

gemeentelijke rioolstelsel. Vorig jaar heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het reinigen en 

inspecteren in 2019 en 2020. De kosten voor het reinigen en inspecteren in 2020 bedragen € 87.300. 

Dit jaar wordt een nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP) opgesteld. Hierin wordt onderzocht of het 
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budget structureel verhoogd moet worden. De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de 

voorziening Riolering. 

 

Riolering planmatig onderhoud budgettair neutraal 

Vanuit het Bestuursakkoord Water (BAW) is een beheer-en gebruiksovereenkomst Meten en Monitoren 

afvalwaterketen en watersysteem gesloten door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta (ondertekening 4 februari 2019). Jaarlijks wordt door 

iedere partij een bedrag ingelegd van € 35.000. In het gemeentelijk rioleringsplan van Albrandswaard 

(2017 t/m 2020) was hier nog geen rekening mee gehouden. Binnen het bestaande budget voor 

advieskosten is er geen ruimte om deze storting volledig te doen. Derhalve het verzoek om het budget 

voor Advieskosten structureel te verhogen met € 15.000. Het doel van het samenwerkingsproject is om 

meer inzicht in het functioneren van het riool te vergroten en de onderhoudskosten op de langere 

termijn te verlagen. 

 

Om verdere invulling te kunnen geven aan het project Steenbreek wordt een bedrag onttrokken aan de 

voorziening Riolering van € 13.000 in 2020. 

 

Overige gemalen budgettair neutraal 

Verlaging van het budget ter dekking van de hogere bijdrage BAR voor het leasen van een auto. Zie 

programma Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur. 

 
Begraafplaatsen budgettair neutraal 

Verlaging budget ter dekking van de hogere bijdrage BAR voor het in eigen beheer uitvoeren van 

werkzaamheden. Zie programma Openbare orde en Veiligheid & Algemeen bestuur. 
 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Stelposten budgettair neutraal 

Betreft het overhevelen van het budget ten behoeve van de sloopkosten ad. € 50.000 pand scouting 

naar het programma Educatie. 

 

Idem voor het budget ten behoeve van het jubileum 4-5 mei. Zie programma Buitenruimte. 

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Onderwijsachterstandenbeleid budgettair neutraal 

Gemeenten krijgen geoormerkt geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden, dit zijn de OAB-

middelen. Er zijn in opdracht van de Rijksoverheid nieuwe indicatoren vastgesteld voor de verdeling van 

het landelijk OAB-budget. Hierbij is door het CBS bij de definitie van de doelgroepkinderen niet meer 

alleen gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders, maar ook naar hun herkomstland, de 

verblijfsduur in Nederland en of ze in de schuldsanering zitten. Het CBS beoordeelt voor elk kind of het 

tot de doelgroep behoort. Het ministerie berekent op grond daarvan het budget voor elke gemeente en 

elke school. Door de nieuwe berekening van het CBS komt de gemeente Albrandswaard sinds kort ook 

in aanmerking voor de OAB gelden. In 2019 heeft de gemeente Albrandswaard deze OAB-middelen 

voor het eerst ontvangen. 

 

Aan de gemeenten zijn extra voorwaarden gesteld met betrekking tot de inzet van de OAB-middelen, zo 

moet in 2020 het aanbod van voorschoolse educatie worden vergroten naar 16 uur per week. Tevens 

moeten gemeenten de kwaliteit van voorschoolse educatie stimuleren door de inzet van meer hbo-

geschoold personeel. 
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Voortgezet onderwijs budgettair neutraal 

Door middel van vaststelling van de begroting 2020 zijn de sloopkosten ad. € 50.000 pand scouting 

terecht gekomen op een stelpost. Nu is bekend op welk budget dit terecht moet komen. Aangezien dit 

een bevoegdheid is van uw gemeenteraad, gaat dit nu formeel via deze 1e tussenrapportage 2020. Per 

saldo is dit budgetneutraal. Zie programma Financiën. 

 
PROGRAMMA 6, SPORT 

Geen aanpassingen. 

 
PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

BUIG budgettair neutraal 

Voor de betaling van uitkeringen en loonkostensubsidies ontvangt de gemeente een Rijksbijdrage 

ingevolge de Wet Bundeling inkomensvoorzieningen uitkeringen gemeenten (Buig). Dit bedrag wordt 

eerst voorlopig vastgesteld. Gedurende het jaar wordt deze nog aangepast (mei), voordat deze definitief 

(september) wordt vastgesteld. Volgens de definitieve beschikking over 2019 en de voorlopige 

beschikking voor 2020 is de te ontvangen bijdrage van € 4.568.545 hoger dan begroot (€ 4.354.700).  

Dit bedrag wordt gereserveerd voor de gevolgen van COVID19 op het aantal nieuwe aanvragen voor 

een bijstandsuitkering. In de 2e tussenrapportage zullen we u hierover nader informeren. 

 

BBZ budgettair neutraal 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en met name de financiering is per 1 januari 2020 

veranderd. Gemeenten moeten vanaf dit jaar leningen voor bedrijfskapitaal voorfinancieren. Het jaar 

daarop (t+1) krijgen we 100% van de verstrekte leningen terug van het rijk. Daarvan moeten we vanaf 

t+2 in 5 jaar tijd weer 75% terugbetalen. De betaalde aflossingen en rente door de zelfstandigen komen 

volledig naar de gemeente. 

Dit betekent een verschuiving van het risico voor gemeenten. Want tot dit jaar kregen we 75% van de 

leningen vergoed, waarbij de jaarlijkse inkomsten uit rente en aflossingen uit de verstrekte leningen in 

mindering werden gebracht (de zogenaamde Rijksbijdrage BBZ). Omdat een prognose van de te 

verstrekken leningen nu niet is te maken, stellen we voor voornoemde wijziging budgettair neutraal te 

verwerken, door de verwachte uitgaven met de hoogte van de begrote Rijksbijdrage af te ramen.  

Bovenstaande staat los van de gevolgen van COVID19 en de noodmaatregelen voor zelfstandige 

ondernemers. De regering heeft toegezegd de kosten van de noodmaatregelen geheel te vergoeden. 

Deze maatregelen worden ten tijde van dit schrijven echter nog uitgewerkt. In de 2e tussenrapportage 

zal hierover meer informatie worden gegeven. 

 

Vluchtelingen budgettair neutraal 

Sinds 1 oktober 2017 ontvangen we geen inkomsten meer vanuit de COA (Centrale Opvang 

Asielzoekers). De inkomsten worden vanaf deze datum via de decentrale uitkering ‘Maatschappelijke 

begeleiding’ ontvangen. In de meicirculaire worden deze gerapporteerd, zodat we deze jaarlijks in de 2e 

tussenrapportage kunnen bijramen.  

 

Reïntegratie budgettair neutraal 

Door veranderingen in de Bbz en de bijbehorende financieringssystematiek worden deze kosten van 

het Bbz-budget verplaatst naar het budget voor reïntegratie. 

Veranderingen in dit budget als gevolg van COVID19 zijn nog niet meegenomen. Hierover wordt in de 

2e tussenrapportage nader gerapporteerd. 

 

Ouderenwerk budgettair neutraal 

Budget subsidie aanpassen aan cao afspraken uit 2019. De hogere bijdrage voor het ouderenwerk ad € 

5.000 (structureel) wordt gedekt door een verlaging van het budget WMO uitvoering. 
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NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN 

Bijdrage BAR (overhead) 

Met ingang van de begroting 2017 worden kosten voor overhead niet meer verantwoord onder de 

programma’s. Dit betekent dat de bijdrage van de BAR voor 56,92% verantwoord wordt onder het 

programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 43,08% onder Niet onder de 

programma’s vallende baten en lasten. 

 

Gemeentehuis Hofhoek en Huis van Albrandswaard budgettair neutraal 

Betreft het verwerken van het rentevoordeel op de geldleningen behorend bij de investeringskredieten 

nieuwbouw Huis van Albrandswaard. Zie ook programma Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen 

bestuur. 

 

Gemeentehuis Hofhoek en Huis van Albrandswaard budgettair neutraal 

De verdeling van de lasten en de baten van deze twee kostenplaats over de verschillende taakvelden is 

opnieuw berekend. 

 

Verkoop aandelen Eneco budgettair neutraal 

Op 24 maart 2020 heeft de aandelenoverdracht van Eneco plaatsgevonden met de verkoop aan 

Mitsubishi/Shubu. De verkoopopbrengst van € 17.055.400 is inmiddels aan de gemeente uitbetaald.  

De huidige boekwaarde van de aandelen op de balans ten bedrage van € 1 wordt afgeboekt. 

Vooruitlopend op het bepalen van nadere bestemmingsdoelen wordt voorgesteld dit bedrag te storten in 

de Algemene reserve. 
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Bijlage 1 - investeringskredieten 
 

 
 

Toelichting 

 

1. Reconstructies wegen 

Het bestek wat aanbesteed is om de renovatie Bomenbuurt uit te voeren is duurder uitgevallen dan is 

begroot. Er zijn budgetten beschikbaar voor een totaal bedrag van € 1.500.000:  € 1.000.000 verharding 

via investeringsgeld en  € 500.000 riolering die ten laste komt van de voorziening. 

Het aanbestedingsbedrag betreft € 1.580.000. Voor het onderdeel verharding komen we  

€ 100.000 tekort. Omdat het project in de beginfase zit, is pas bij de 2e tussenrapportage helder of het 

aangeraamde bedrag voldoende is, bij tegenvallers bestaat de mogelijkheid dat we extra moeten 

bijramen. 

 

2. Bruggen Rhoon/Portugaal 

In 2020 is er geen technische noodzaak om een brug te vervangen. Alle bruggen zijn in technisch 

redelijke/goede staat waardoor vervanging kan worden uitgesteld. 

 

3. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 

In de vastgestelde programmabegroting 2019 is besloten dat voor het verhogen van de 

verkeersveiligheid een extra investeringskrediet ter beschikking wordt gesteld van 2 miljoen voor een 

Nr 
toe-
lich-
ting

Investeringen Totaal 
beschikbaar 
gesteld 
krediet

Begroting 
2020

Doorgescho-
ven in jaar-
rekening 
2019

Investeringe
n begin 2020

1e TURAP 
2020

Geraamde 
uitgaven 
2020

Werkelijke 
uitgaven 
2020

Restant 
geraamde 
uitgaven 
2020

Doorschui-
ven naar 
2021

Bestuurskosten, meubilair 59.300 23.300 36.000 59.300 59.300 59.300
1 Reconstructies wegen 1.421.400 998.400 323.000 1.321.400 100.000 1.421.400 1.421.400

Voorber bomenbuurt 165.200 11.900 11.900 11.900 800 11.100
2 Bruggen Rhoon/Portugaal 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500

Renoveren en vervangen paden park Rhoon 350.000 350.000 350.000 350.000 100 349.900
Snelfietsroute F15 436.400 215.000 215.000 215.000 215.000
Snelfietsroute F15 (bate) -110.800 0 0 0

3 Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard 500.000 0 471.400 471.400 471.400
4 Openbare verlichting 95.600 105.000 127.600 232.600 -137.000 95.600 95.600
4 Vervangen armaturen Valckesteijn 137.000 0 137.000 137.000 137.000

Verv. lichtmasten Deel 3 60.000 24.700 24.700 24.700 2.100 22.600
OV Ghijseland 102.400 94.300 94.300 94.300 3.600 90.700
Vervangen OVL Armaturen 2019 januari 88.000 80.100 80.100 80.100 40.100 40.000
Vervangen masten en armaturen Augustus 2019 60.000 45.300 45.300 45.300 1.600 43.700

5 Beschoeiingen 2020 219.500 86.800 132.700 219.500 -59.500 160.000 30.000 130.000 59.500
6 Aanp brandveiligheid schoolgebouw Campus Portland 49.700 0 49.700 49.700 49.700

Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase 535.100 448.800 448.800 448.800 3.200 445.600
Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw 2.006.700 468.400 468.400 468.400 255.400 213.000
Nieuwbouw gymzaal Rhoon installatie 353.300 277.200 277.200 277.200 273.300 3.900
Nieuwbouw gymzaal Rhoon inirchting 88.700 39.100 39.100 39.100 33.300 5.800
Speelvoorzieningen 2020 171.600 171.600 171.600 171.600 2.200 169.400
Aanschaf minicontainers restafval 262.100 235.600 235.600 235.600 235.600
Aanschaf minicontainers GFT 262.100 262.100 262.100 262.100 262.100
Aanschaf ondergrondse containers 90.000 33.300 33.300 33.300 33.300

7 GFT Cocons 70.500 0 70.500 70.500 70.500
7 Ondergrondse containers Papier 134.900 0 125.000 125.000 125.000
7 Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval 85.600 0 67.500 67.500 67.500
7 Aanschaf minicontainers papier 262.100 0 262.100 262.100 262.100

Albrandwaardsedijk 59 21.500 0 0 100 -100
Zoeklocatie Omloopseweg 81.300 10.100 10.100 10.100 10.100
Zoeklocatie Mariput 75.000 29.200 29.200 29.200 29.200
Zoeklocatie Poortugaal-West 81.300 47.000 47.000 47.000 47.000
Overhoeken (subsidieproject) 1.616.000 911.900 911.900 911.900 2.500 909.400
Overhoeken (subsidieproject) (bate) -1.532.000 -827.900 -827.900 -827.900 -827.900
Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 2.480.200 522.300 522.300 522.300 522.300
Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate) -2.480.200 -522.300 -522.300 -522.300 -522.300
Huis van Albrandswaard grond 885.000 33.300 33.300 33.300 33.300
Huis van Albrandswaard bouw 9.095.800 6.796.800 474.400 7.271.200 7.271.200 2.344.900 4.926.300
Huis van Albrandswaard installatie 2.448.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000
Huis van Albrandswaard inrichting 308.000 0 0 0
Huis van Albrandswaard buitenruimte 1.813.000 0 0 0

Totaal 22.910.800 9.817.400 3.533.100 13.350.500 1.086.700 14.437.200 2.993.200 11.444.000 59.500
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periode van 4 jaar. Het bijbehorende investeringskrediet is alleen nog niet vrij gemaakt, wel is binnen de 

begroting al rekening gehouden met de bijbehorende kapitaalslasten. 

 

4. Openbare verlichting: Vervangen armaturen Valckesteijn 

Er is budget overheveld van het algemene budget Openbare verlichting voor het vervangen van 

armaturen aan de Valckensteijn. 

 

5. Beschoeiingen 2020 

In 2021 vindt nog een vervolg plaats van de uitvoeringen in Park Rhoon en Koedood.  

 

6. Aanp brandveiligheid schoolgebouw Campus Portland 

Door de Veiligheidsregio is geconstateerd dat vanwege de brandveiligheid aanpassingen aan het 

schoolgebouw Campus Portland noodzakelijk zijn. Het college heeft daarom op 10 december 2019 

besloten dat deze aanpassingen uitgevoerd moeten gaan worden. 

 

7. GFT Cocons, ondergrondse en mini containers Papier en Toegangscontroles  

Vorig jaar is het afvalbeleidsplan aangenomen door de raad. Met de daarin genoemde investeringen 

was al in 2019 begonnen. Het meeste wordt nu in 2020 uitgevoerd. De kapitaallasten worden gedekt uit 

de afvalstoffenheffing.
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Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 
 

 
 

1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 1.1.1a Uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020. Voltooid G G G 31-12-2020
20. 1.1.2a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners(groepen) en integraal 
werken met veiligheidspartners 

25% G G G 31-12-2020

20. 1.1.3a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. 25% G G G 31-12-2020
20. 1.1.4a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s (bijv. leerwerktrajecten/stages), jongerenwerk, buurt bestuurt 
comités en buurtpreventieteams. 

25% G G G 31-12-2020

20. 1.1.4b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken te 
vergroten. 

25% G G G 31-12-2020

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 1.2.1a Besluiten nemen over alternatief voor baliemeting. Gestart G G O 30-9-2020
20. 1.2.2a Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook). Gestart G O G 31-12-2020
20. 1.2.2b De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoner. Voltooid G G G 31-12-2020
2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 2.1.1a Proces voor het afgeven van een Omgevingsvergunning zo inrichten dat aan de minimale vereisten m.b.t. 
afhandelingstermijn en participatie wordt voldaan op 1 januari 2021 (inwerkingtreding Omgevingswet). 

Gestart G G G 31-12-2020

20. 2.1.2a Op basis van de in de Omgevingsvisie gemaakte keuzes op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie 
praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon. 

50% G G G 30-6-2020

20. 2.1.3a Start voorbereiden van een omgevingsplan Buijtenland op basis van het streefbeeld. Voltooid G G G 31-12-2020
20. 2.1.3b Brede bestuurlijke inzet op noodzakelijke aanpassing Rijks- en Provinciebeleid (met name Besluit kwaliteit leefomgeving 
(Bkl)) om een omgevingsplan conform het Streefbeeld mogelijk te maken. 

Gestart G G G 31-12-2020

20. 2.1.3c Intensiveren afstemming gemeente (inclusief gemeenteraad) met gebiedscoöperatie en provincie op de uitvoeringsfasen 
van het Streefbeeld. 

Gestart G G G 31-12-2020

20. 2.1.3d Planvorming voor het gebied Poort van Buijtenland (zogeheten Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst hierover met 
de Provincie en het Streefbeeld van de gebiedscoöperatie. 

Gestart G G G 30-9-2020

20. 2.1.3e Initiatieven Buijtenland die (nog) niet passen binnen de geldende kaders beoordelen op toekomstige haalbaarheid en 
gezamenlijk met initiatiefnemer het vervolgproces afstemmen. 

25% G G G 31-12-2020

2.2 Wonen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 2.2.1a Nieuwe woningbouwinitiatieven (sociaal én markt) relateren aan het woningmarktprogramma. Met de instrumentaria van 
bestemmingsplan en gronduitgifte sturen op de plaatselijke behoefte aan woningen. 

50% G G G 31-12-2020

20. 2.2.1b Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van een wijk, waarin partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg samen 
met de gemeente langer thuis wonen faciliteren. 

25% G G G 31-12-2020

20. 2.2.1c Evaluatie verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam en monitoring regionale woningmarktafspraken. 50% G G G 31-12-2020
20. 2.2.1d Initiatieven, gericht op combinaties van wonen en zorg, binnen de gewenste typologie en ruimtelijke kaders faciliteren. 25% G G G 31-12-2020



 

 
28 

 

 
 

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 3.1.1a Doorvertalen van maatregelen en acties uit de Regionale Energie Strategie (in BAR-verband) en opstellen en ten uitvoer 
brengen van een uitvoeringsagenda voor Albrandswaard. 

Gestart G G G 31-12-2020

20. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan. 25% G G G 31-12-2020
20. 3.1.2b Realisatie inrichtingsplan Park Rhoon. 75% G G G 31-12-2020
20. 3.1.2c Effectiever afval scheiden, uitvoering geven aan afvalbeleidsplan. 50% G O O 31-12-2020
20. 3.1.2d Verkeer, onderzoek naar parkeerproblemen nabij centra en verbeteren veiligheid Stationsstraat. 50% G G G 31-12-2020
20. 3.1.2e Kwaliteit verhogen groenonderhoud, bewoners actief benaderen voor onderhoud groen. 50% G G O 31-12-2020
20. 3.1.2f Beleid opstellen begraafplaatsen en kostendekkendheid onderzoeken. Gestart G G G 31-12-2020
20. 3.1.2g Ecologisch beheer vergroten: Opstellen visie en uitvoering hieraan geven. Gestart G G G 30-6-2020
20. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid, bijvoorbeeld zelfbeheer groen, opruimen 
zwerfafval, sociale cohesie, veiligheid. 

Gestart G G G 31-12-2020

20. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing. Gestart G G G 31-12-2020
20. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties (wijkregie). Gestart G G G 31-12-2020
20. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven (wijkregie). Gestart G G G 31-12-2020
3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk). 25% G G G 31-12-2020
20. 3.2.1b Faciliteren realisatie landmark kasteel Valckesteijn en afspraken maken over het beheer en onderhoud. Gestart G G G 31-12-2020
20. 3.2.1c Promoten cultuuruitingen in de gemeente. Gestart G G G 31-12-2020
20. 3.2.1d Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambities. Gestart G G G 31-12-2020
3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 3.3.1a Ontwikkelen Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed. Gestart O O R 31-3-2020
20. 3.3.1b Integraal Accommodatieplan opstellen (binnen de kaders van de Strategische Visie Maatschappelijk Vastgoed). Gestart G G O 31-12-2020
4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 4.1.1a Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Gestart G O G 31-12-2020
20. 4.1.1b Financiële verordeningen inzichtelijk maken, waar nodig actualiseren en bewustwording creëren binnen de organisatie. Gestart G G G 31-3-2020
20. 4.1.1c Onderzoeken mogelijkheid vorming investeringsreserve (inclusief spelregels) ten gunste van de opgaven vanuit het 
'verduurzamen' van onze maatschappij. 

Gestart G G G 30-9-2020

20. 4.1.2a Aanpassen rioolheffing n.a.v. nieuw gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot eind 2020. Gestart G G G 31-12-2020
20. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen en uitwerken. Gestart G G G 30-9-2020
20. 4.1.3a Voorbereiden 'In Control'-statement college in verband met wetswijziging ingaande 2021. 25% G G G 31-12-2020
20. 4.1.3b Verbetering van de integratie van de verbonden partijen in de P&C-cyclus. 25% G G G 30-9-2020
20. 4.1.3c Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen. 25% G G G 30-9-2020
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5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden. 25% G G G 31-12-2020
20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners. 25% G G G 31-12-2020
20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 
maanden). 

25% G G G 31-12-2020

6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 6.1.1a Het opstellen van een Verenigingsakkoord. 50% G G G 30-6-2020
20. 6.1.1b Uitvoeren Verenigingsakkoord. Gestart G G G 31-12-2020
20. 6.1.1c Locatiekeuze sportpark De Omloop. 50% G G G 31-3-2020
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners, familie, kennissen, buren etc. bieden wij inwoners in hun eigen 
omgeving ondersteuning in het kader van wonen, welzijn en zorg. 

25% G G G 31-12-2020

7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.2.1a Evalueren en verder uitwerken huisbezoeken 75 jarigen. 50% G G G 31-12-2020
20. 7.2.1b Nadat wij in 2019 de mogelijheid hebben verkend en zo mogelijk een tijdelijke voorziening hebben gerealiseerd, gaan we in 
overleg een definitieve plek realiseren voor een openbare 'huiskamer' in of nabij de kern Rhoon dorp. 

25% G G G 31-12-2020

20. 7.2.1c Realiseren actieplan personen met verward gedrag, het mogelijk maken om verplichte zorg ambulant uit te voeren waarbij 
verplichte opname mogelijk blijft. 

25% G G G 31-12-2020

20. 7.2.1d Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten. 25% G G G 31-12-2020
20. 7.2.1e Implementeren nieuwe verplichtingen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. 50% G G G 31-12-2020
7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.3.1a Optimaliseren samenwerking met Werkgevers Service Punt Rotterdam Rijnmond. 25% G G G 31-12-2020
7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met 
maatschappelijke partners. 

50% G G G 31-12-2020

20. 7.4.1b Opstellen meerjaren beleidskader Jeugd. 25% G G G 31-12-2020
20. 7.4.1c Preventieve en curatieve inzet op het vraagstuk (problematische) echtscheidingen. 25% G G G 31-12-2020
20. 7.4.1d Vaststellen Preventieagenda Jeugd, waarbij opvoedondersteuning een belangrijke rol speelt en nauw wordt samengewerkt 
met het primair onderwijs d.m.v. de schoolcontactpersoon. 

25% G G G 31-12-2020

7.5 Zorg & Welzijn Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.5.1a Ontwikkelen van een lokale preventieagenda vanuit vier ambities: bevorderen ontwikkelingskansen jeugd, gezonde 25% G G G 31-12-2020
7.6 Wijkteams Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
20. 7.6.1a Optimaliseren van cliënt ondersteuning. Ondersteuning op maat voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende 75% G G G 31-12-2020
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Bijlage 3 - Totaal overzicht moties 
 

 
 

Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard Voltooid G G O 31-12-2018
Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) Voltooid G O G 31-12-2018
Duurzaamheid begint bij jezelf (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2019
Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) 25% G G G 1-4-2019
Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 1-4-2019
Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 1-7-2019
Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) Voltooid G G G 30-9-2019
We zien onze BOA's graag (MOTIE) Voltooid G G G 30-9-2019
Voorrang sociale woningen (MOTIE) 50% G O G 31-12-2019
Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) Voltooid G G G 31-12-2019
Cittaslow keurmerk (MOTIE) 25% G G G 31-12-2019
Vreemd aan de orde van de dag - Acres (MOTIE) Voltooid G G G 31-12-2019
Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE) 75% G G G 1-1-2020
Onderdak zoeken voor bewegingsonderwijs (MOTIE) Voltooid G G G 6-1-2020
Stimuleren biodiversiteit (MOTIE) Gestart G G G 31-3-2020
Verstandig besturen (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2020
Aandacht voor preventie binnen het sociaal domein (MOTIE) 50% G G G 31-3-2020
Bijdragen aan betaalbaar wonen (MOTIE) 25% G G G 31-3-2020
CO2 neutrale maatregel (MOTIE) Gestart G G G 31-3-2020
Rotterdam compenseert (MOTIE) 25% G G G 31-3-2020
Streefbeeld Buijtenland van Rhoon (MOTIE) Voltooid G G G 31-3-2020
Verkeersveiligheid voor voetgangers op de Achterweg (MOTIE) 50% G G G 31-3-2020
Verkenning meerjarig financieel perspectief begroting Albrandswaard 25% G G G 31-3-2020
Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael (MOTIE) Gestart G G G 31-3-2020
Onderzoek vraagwijzer en KCC (MOTIE) 25% G G G 31-3-2020


