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Voorstel 

Onderwerp: 
2e tussenrapportage 2019 Gemeente 
Albrandswaard
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en wethouders 
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Zaaknummer
103937
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar
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a.v.dam@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De 2e Tussenrapportage 2019 inclusief bijlagen vast te stellen.

2. De programmabegroting 2019 te wijzigen met de volgende punten;

 Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 223.800

 Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 4.600

 Programma Buitenruimte te verhogen met € 297.400

 Programma Financiën te verhogen met  € 26.800

 Programma Educatie te verhogen met € 12.800

 Programma Sport te verhogen met € 28.600

 Programma Sociaal domein te verhogen met € 647.700

 De niet onder de programma’s vallende baten en lasten te verlagen met € 974.500

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2019 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen.

4. De investeringskredieten volgens bijlage I te verlagen met € 1.158.500 en de restantkredieten uit 
2019 zoals opgenomen in bijlage I ter hoogte van € 11.616.000 beschikbaar te stellen in 2020.

5. De voltooide speerpunten uit de begroting 2019 af te sluiten.

6. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2019 en 
meerjarig in de programmabegroting 2020.

7. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren;
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 De in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskredieten voor het Huis van 
Albrandswaard, op annuïtaire wijze af te schrijven.

 Het in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskrediet voor de uitbreiding van 
de gemeentewerf, af te schrijven in een termijn van 26 jaar.

 Het in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskrediet voor de 2e fase van het 
zwembad Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.

Voorstel 
Inleiding
De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording 

aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. In de 2e 
tussenrapportage is een inschatting gemaakt van het budgetoverschot of –tekort per 31 december 
2019

Beoogd effect
Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad 
en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2019 van 
Albrandswaard.

Argumenten
1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2019 worden 
bijgesteld.

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en 
daaraangekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 2e  tussenrapportage kan tot gevolg hebben dat er 
rechtmatigheidsfouten ontstaan.

De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan 
ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit 
bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantverklaring bij de controle op de 
jaarrekening 2019.

2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad.

De programmabegroting 2019 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen 
voort uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma's die in de tussenrapportage genoemd en 
toegelicht staan.

2.2 Voor de verantwoording van baten en lasten dient het Besluit begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten te worden gevolgd.

In 2017 heeft er een wijziging in de regelgeving plaatsgevonden die aangeeft dat alle baten en lasten 
die direct verband houden met activiteiten die gericht zijn op externe klanten ten laste van de 
betreffende programma's gebracht dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat het gedeelte van de BAR 
bijdrage (uren) dat betrekking heeft op deze activiteiten in deze tussenrapportage wordt verdeeld over 
de programma's. Voor de gevolgen per programma wordt verwezen naar de tabel op pagina 21 van 
de tussenrapportage.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren.
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In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale 
budgetwijzigingen tussen (sub)programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de 
raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

4.1 De investeringskrediten dienen geautoriseerd te worden door de raad.

Per investering van de investeringslijst dient het college gemachtigd te worden voor de besteding van 
een krediet ten behoeve van investeringswerken. Door het machtigen van het college wordt deze 
autorisatie door de raad verstrekt.

4.2 Het overhevelen van restantkredieten is nodig om investeringen te kunnen afronden.

In bijlage 1 van de 2e tussenrapportage staan de lopende investeringskredieten. In de budgetregels is 
vastgesteld dat een investeringskrediet éénmaal doorgeschoven mag worden naar het volgende jaar. 
Mocht een krediet toch langer nodig zijn, zal dit expliciet door de raad besloten moeten worden. In de 
bijlage is aangegeven welke kredieten overgeheveld dienen te worden naar 2020.

5.1 Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden.

Met de raad hebben wij afgesproken de afgewikkelde zaken door middel van vaststelling van de 
tussenrapportage in het monitorssteem Pepperflow af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in 
het vervolg niet meer gerapporteerd. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en 
speerpunten goed bewaard.

6.1 Een aantal financiële afwijkingen waarover gerapporteerd wordt is structureel van aard.

Deze afwijkingen hebben financieel niet alleen betrekking op de programmabegroting 2019 maar ook 
op de programmabegroting 2020. Om de afwijkingen rechtmatig te verwerken in de 
programmabegroting 2020 worden deze afwijkingen aan de raad aangeboden.

7.1 Afwijkingen met betrekking tot de nota activabeleid dienen geautoriseerd te worden door de raad.

Voor een aantal investeringskredieten is afgeweken van de nota activabeleid. Wanneer 
deze afwijkingen niet door de raad worden goedgekeurd zijn deze onrechtmatig. 

Overleg gevoerd met
Wethouder Financiën

Kanttekeningen
Geen.

Financiële informatie
De 2e tussenrapportage sluit met een saldo van € 180.400 positief. De financiële gevolgen op de 
verschillende beleidsprogramma’s zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingssaldo van 
2019 komt daarmee uit op € 222.900 negatief. 

 Het verloop van het begrotingssaldo 2019 ziet er als volgt uit:
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De mutaties die opgenomen zijn in de 2e tussenrapportage zijn in onderstaande tabel vertaald naar de 
verschillen beleidsprogramma’s.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing

 

Bijlagen
1. 2e tussenrapportage 2019.pdf  

 



5/38

CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
103937

Onderwerp:
2e tussenrapportage 2019 
Gemeente  Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 september 2019,

BESLUIT:

1. De 2e Tussenrapportage 2019 inclusief bijlagen vast te stellen.

2. De programmabegroting 2019 te wijzigen met de volgende punten;

 Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 223.800

 Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 4.600

 Programma Buitenruimte te verhogen met € 297.400

 Programma Financiën te verhogen met  € 26.800

 Programma Educatie te verhogen met € 12.800

 Programma Sport te verhogen met € 28.600

 Programma Sociaal domein te verhogen met € 647.700

 De niet onder de programma’s vallende baten en lasten te verlagen met € 974.500

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2019 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen.

4. De investeringskredieten volgens bijlage I te verlagen met € 1.158.500 en de restantkredieten uit 
2019 zoals opgenomen in bijlage I ter hoogte van € 11.616.000 beschikbaar te stellen in 2020.

5. De voltooide speerpunten uit de begroting 2019 af te sluiten.

6. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2019 en 
meerjarig in de programmabegroting 2020.
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7. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren;

 De in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskredieten voor het Huis van 
Albrandswaard, op annuïtaire wijze af te schrijven.

 Het in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskrediet voor de uitbreiding van 
de gemeentewerf, af te schrijven in een termijn van 26 jaar.

 Het in de 2e tussenrapportage 2019 opgenomen investeringskrediet voor de 2e fase van het 
zwembad Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.
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VOORWOORD   
 
 

 

Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage 2019. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande 

realisatie van speerpunten van de begroting 2019 en voortgang afwikkeling van door de raad 

aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2019 

weergegeven en toegelicht.  

De besluitvorming over de 2e tussenrapportage 2019 is geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 11 november 2019. 

 

 

Albrandswaard,   

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

 

 

 

Hans Cats    drs. Jolanda de Witte 

secretaris    burgemeester 
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Financieel perspectief 
 

Voor u ligt de 2e Tussenrapportage 2019 over de periode januari tot en met half juli 2019.  

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 180.400 

positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2019 komt daarmee naar verwachting uit op  

€ 222.900 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: 

 

Omschrijving 2019

Saldo primitieve begroting 90.900        V

Structurele gevolgen jaarrekening 2018 -103.300     N

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2018 13.800        V

Gevolgen 1e tussenrapportage 2019 -404.700     N

Gevolgen 2e tussenrapportage 2019 180.400      V

Totaal van de wijzigingen -313.800     N

Saldo begroting na wijzigingen -222.900     N  

 

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 2019 en het 

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

verhoging van het budget. 

 

Programma 2019 2020 2021 2022 2023

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 223.800   -11.500   -11.500   -11.500   -11.500   

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -4.600     -            -            -            -            

Buitenruimte -297.400  -160.100 -160.100 -160.100 -160.100 

Financiën -26.800    -            -            -            -            

Educatie -12.800    -            -            -            -            

Sport -28.600    -            -            -            -            

Sociaal Domein -647.700  -29.400   -            -            -            

Niet onder de programma's vallende baten en lasten 974.500   14.300    14.300    14.300    14.300    

180.400   -186.700 -157.300 -157.300 -157.300  
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Financiële ontwikkelingen 

 

Update sport en btw  

Op 12 juni jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport de Tweede Kamer 

geïnformeerd over de subsidieregeling “Specifieke Uitkering Stimulering Sport” (hierna: SPUK) 

voor gemeenten. Deze regeling zorgt voor de btw schade die vanaf 1 januari 2019 ontstaat 

vanwege de verruiming van de btw sportvrijstelling. Dit houdt globaal in: de btw op 

sportaccommodaties werkt vanaf dit jaar kostenverhogend. Voorheen was dat veelal niet het geval. 

 

De aanvraagtermijn voor de SPUK voor gemeenten is op 1 juni jl. gesloten. Uit het bericht van de 

minister begrijpen wij dat er in totaal voor 228 miljoen euro aangevraagd. Dat is fors meer dan de 

beschikbare 152 miljoen euro. Het betreft hier een overtekening van 33%. Momenteel is de 

minister met zijn collega, de staatssecretaris van Financiën, de aanvragen aan het analyseren. Zij 

verwachten de Tweede Kamer eind van de zomer nader te kunnen informeren over de uitkomsten. 

Alle gemeenten die een aanvraag hebben ingediend krijgen een uitkering, maar de uitkering zal 

lager zijn dan de aanvraag wanneer het plafond is overschreden. De aanvragen van alle 

gemeenten worden dan naar rato gekort.  

Hierbij kan het dus zijn dat minder voorschot wordt verleend dan aangevraagd, omdat het plafond 

is overschreden. Maar het kan ook zijn dat er een politieke oplossing komt (lees: ophoging 

plafond). Als wij de communicatie van de VSG en VNG lezen, dan zou voor het einde van de 

zomer een oplossing komen. Niet uit te sluiten dus dat e.e.a. niet tot een korting leidt. Maar stel dat 

er een korting wordt toegepast, is dan sprake van een btw-nadeel in de begroting van de 

gemeenten, van dezelfde omvang? Voor de gemeente Albrandswaard is in de subsidieaanvraag 

2019 ook meegenomen de sportaccommodaties waar voorheen geen btw-aftrek voor werd 

gepleegd, maar waar wel recht op SPUK bestaat. Dat houdt in dat de overtekening van de SPUK-

uitkering met 33%, naar verwachting nog zonder financiële gevolgen zal blijven. Wij achten het 

daarom niet nodig om nu een financieel nadeel op dit onderwerp mee te hoeven nemen. Bij de 

jaarrekening 2019 zal blijken hoe dit uiteindelijk zal uitpakken. 
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TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN  
 

Het actuele beeld van de speerpunten is als volgt: 
2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. 

de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie.
25% G R G 31-12-2019

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden. 75% G G O 30-9-2019

19. 3.1.3b Behoefte peilen voor het opstarten Netwerk Rhoon en Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal. Gestart O G G 31-12-2019

3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.2.1b. Voorbereidingen voor 4 en 5 mei 2020, inzake het 75-jarig jubileum. 50% G O G 31-12-2019

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan. 75% G O G 31-3-2019

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve. 25% G O G 30-6-2019

6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie. 50% G O G 31-12-2019  
 

Het beeld van de voltooide speerpunten is: 
1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen. Voltooid G G G 30-6-2019

19. 1.2.1d Begeleiden en evalueren kinderburgemeester. Voltooid G G G 31-12-2019

19. 1.2.2a Lancering verbeterde website. Voltooid G G G 31-1-2019

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen). Voltooid G G G 30-6-2019

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt. Voltooid G G G 30-6-2019

19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan 

alle gestelde eisen van provincie en accountant.
Voltooid G G G 31-12-2019

19. 4.1.3b VpB integratie in administratieve werking en als onderdeel van integrale besluitvorming. Voltooid G G G 31-12-2019

5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, 

leerlingen- en jeugdzorg), waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn.
Voltooid G G O 30-9-2019

 
 

De stand van de moties: 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) 75% G G O 31-12-2018

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) 50% G O G 31-12-2018  
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Recapitulatie van de financiële afwijkingen 
 
 
PRODUCT

Positief Negatief 2020 2021 2022 2023

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bijdrage BAR CAO verhoging per okt 2019 -92.700      

Bijdrage BAR ZKV bijdrage -22.700      

Bijdrage BAR Eenmalige uitkering -118.700    

Bijdrage BAR Terugdraaien SPP, zie 1e tr 2019 57.400       

Bijdrage BAR Accountantskosten -6.100        

Bijdrage BAR Uren investeringen 156.200     

Gemeenteraad Indexering raadsvergoedingen -45.000      

Bestuur Vormen voorziening w achtgeld vm burgemeester -284.000    

Bijdrage BAR Verdeling BAR bijdrage naar overhead 76.800       

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 290.400     -569.200    -                 -                -               -               

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Kabels en Leidingen Leges graafmeldingen 35.800       

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 35.800       -                 -                 -                -               -               

Programma 3 - Buitenruimte

Openbaar groen dagelijks onderhoud meer inzet ivm areaal vergroting en klimatische veranderingen -116.500    -88.500      -88.500     -88.500    -88.500    

Planmatig onderhoud openbare verlichting Nieuw e aanbestedingen/meer aanpassingen -44.300      -25.500      -25.500     -25.500    -25.500    

Straatreiniging Indexatiekosten/klimaatverandering/inzet w ijkploeg -28.800      -15.000      -15.000     -15.000    -15.000    

Planmatig onderhoud w egen/w ateronderhoud/openbaar groen Wegen en w atersysteemheffing, structureel te laag begroot -60.300      -60.300      -60.300     -60.300    -60.300    

Onderhoud verhardingen Gedeeltelijke dekking w egen en w atersysteemheffing 32.000       32.000       32.000      32.000     32.000      

Planmatig onderhoud w egen Afschrijvingslasten 111.000     

Buitenruimte 143.000     -249.900    -157.300    -157.300   -157.300  -157.300  

Programma 4 - Financiën

Geen mutaties

Financiën -                 -                 -                 -                -               -               

Programma 5 - Educatie

Geen mutaties

Educatie -                 -                 -                 -                -               -               

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 
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PRODUCT

Positief Negatief 2020 2021 2022 2023

Programma 6 - Sport

Sportbeleid Inhuur Sportformateur -15.000      

Sport -                 -15.000      -                 -                -               -               

Programma 7 - Sociaal domein

WMO collectief vervoer Nieuw e aanbesteding doelgroepenvervoer per 1-8-2019 -72.500      

Leerlingenvervoer Stijf ing kosten en aantal reizigers doelgroepenvervoer -37.900      

Lokale Jeugdhulp Kostenstijging (zie rv 71224) -1.600        

Lokale Jeugdhulp ZIN Verschuiving zorg vanuit regio -200.700    

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Ged.dekking verschuiving zorg 75.800       

WMO huishoudelijke verzorging Meer gebruik voorziening ivm invoering abonnementstarief -140.000    

Schuldhulpverlening Gedeeltelijke dekking WMO HH zorg 45.000       

Vluchtelingenw erk Hogere toekenning subsidie -6.600        

Vluchtelingenw erk Voorbereidingskosten Wet inburgering -29.400      -29.400      

Sociaal Domein 120.800     -488.700    -29.400      -                -               -               

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten

Bijdrage BAR overhead Verdeling van BAR bijdrage programma 1 -76.800      

OZB w oningen Hogere WOZ w aarde/areaaluitbreiding 25.000       

OZB niet w oningen Hogere WOZ w aarde/areaaluitbreiding 30.000       

OZB niet w oningen Hogere WOZ w aarde/areaaluitbreiding 40.000       

Algemene Uitkering Meicirculaire 669.000     

Algemene reserve Onttrekking Algemene reserve tbv dekking onderuitputting Rijk/BCF 2018 226.000     

Niet onder de programma's vallende baten en lasten 990.000     -76.800      -                 -                -               -               

TOTAAL 1.580.000  -1.399.600 

Saldo 2e tussenrapportage 2019 180.400      -186.700    -157.300   -157.300  -157.300  

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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TOELICHTINGEN OP DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN  
-/- is nadelig +/+ is voordelig 

 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

 

Bijdrage BAR (uren) € 92.700 -/- (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

Op 28 juni 2019 hebben de VNG en vakbonden een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao 

Gemeenten 2019-2020. Pas als de VNG en de vakbonden het akkoord medio september 2019 

bekrachtigen, wordt het akkoord definitief. De principe-afspraken met financiële consequenties zijn de 

salarisontwikkeling, de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en de werkgeversbijdrage aan 

de vakbonden. Per 1 oktober 2019 stijgt het salaris met 3,25%. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 22.700 -/- (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

Vanaf december 2019 krijgen alle werknemers een tegemoetkoming in de kosten van de 

zorgverzekering van € 168 of € 296 (bruto) (*). Tot nu toe kregen werknemers deze tegemoetkoming 

alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een 

raamcontract mee heeft. Deze voorwaarde is vervallen. 

(*) Het is afhankelijk van het inkomen van de werknemer of de tegemoetkoming € 168 of € 296 is. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 118.700 -/- incidenteel 

Conform het principeakkoord ontvangt de werknemer die op 28 juni 2019 in dienst was, een eenmalige 

uitkering van € 750 (bruto, niet pensioengevend), naar rato van het aantal uren dienstverband.  

 

Bijdrage BAR (uren) € 57.400 +/+ (effect meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

In de 1e tussenrapportage 2019 waren budgetten opgenomen voor de Strategische Personeels 

Planning (SPP). Het SPP  betreft interventies die nodig zijn om een goed strategisch personeelsbeleid 

te kunnen voeren waarin onder andere aandacht is voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en talentontwikkeling.  

De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk hebben ingestemd met deze budgetaanvraag. 

Bij het vaststellen van haar 1e tussenrapportage 2019 heeft de gemeente Barendrecht besloten 

vooralsnog alleen in te stemmen met het budget voor 2020. De jaarschijven 2019 en 2021 heeft men 

geschrapt.  

Dit overziende heeft het dagelijks bestuur besloten pas in 2020 te starten met de uitvoering van het 

SPP en in de 2e tussenrapportage 2019 de budgetten 2019 en 2021 af te ramen en via de 

gemeentelijke bijdragen terug te geven aan de gemeenten.  

 

Bijdrage BAR (uren) € 6.100 -/- incidenteel 

De accountantskosten vallen in 2019 (controle van de jaarrekening 2018) incidenteel € 30.000 hoger 

uit. Dit is een gevolg van een diepergaande controle door de rechtmatigheidsfouten die bij de 

jaarrekeningcontrole 2017 al waren geconstateerd en door de IT-audit die dit jaar opnieuw uitgevoerd 

zal worden (DR besluit 28 november 2018). Hiervoor wordt van de gemeenten een bijdrage gevraagd. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 156.200 +/+ incidenteel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

Geraamde uren investeringskredieten. 

Gemeenteraad € 45.000 -/- incidenteel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

Door indexering zijn vergoedingen verhoogt. Dit betekent een nadeel voor 2019.  
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Bestuur € 284.000 -/- incidenteel 

Door het vertrek van de voormalig burgemeester zijn we wettelijk verplicht een voorziening wachtgeld te 

vormen. De voorziening is berekend voor 3 jaar en 2 maanden. 

 

Verdeling Bijdrage BAR € 76.800 +/+ incidenteel 

Het aandeel overhead (42%) in de bijdrage aan de BAR wordt verantwoord in het onderdeel “Niet onder 

de programma’s vallende baten en lasten”. 

 
PRODUCT

Positief Negatief 2020 2021 2022 2023

Bijdrage BAR CAO verhoging per okt 2019 -92.700          

Bijdrage BAR ZKV bijdrage -22.700          

Bijdrage BAR Eenmalige uitkering -118.700        

Bijdrage BAR Terugdraaien SPP, zie 1e tr 2019 57.400           

Bijdrage BAR Accountantskosten -6.100            

Totaal bijdrage BAR 57.400           -240.200        -                     -                     -                     -                     

Bijdrage BAR uren 58% programma 1 -106.000        -                     -                     -                     -                     

Bijdrage BAR overhead 42% -76.800          -                     -                     -                     -                     

OMSCHRIJVING 2e Tussenrapportage Structurele gevolgen

 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE. 

 

Kabels en leidingen € 35.800 +/+ incidenteel 

Er zijn meer ontvangsten aan leges doordat er sedert 2017 tevens leges worden geheven op alle 

graafmeldingen (onder de 25m’).  In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Daarnaast is 

het aantal meldingen in totaliteit toegenomen. 

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

Openbaar groen dagelijks onderhoud € 116.500 -/- verdere jaren structureel € 88.500 -/- 

Het areaal van Valkensteyn komt terug naar de aannemer, er zijn nagenoeg geen instromers meer 

vanuit participatie. De markt is in de tussentijd aangetrokken waardoor de kosten hoger uitvallen. Door 

klimatologische veranderingen is er meer inzet nodig om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te 

houden. Denk hierbij aan het bestrijden van de Japanse Duizendknoop en Bereklauw. Er wordt vaker 

water gegeven om de bomen te behouden.  

    

Planmatig onderhoud openbare verlichting € 44.300 -/- verdere jaren structureel € 25.500 -/- 

Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere energiekosten en uitbreiding van het areaal 

voor wat betreft de netwerkkosten. Minder financiële voordelen als gevolg van nieuwe aanbesteding. 

Meer aanpassingen aan het areaal. 

 

Straatreiniging € 28.800 -/- verdere jaren structureel  € 15.000 -/- 

Jaarlijks worden indexeringskosten in rekening gebracht op de aanneemsom. Door klimatologische 

veranderingen is er meer inzet nodig om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. 

 

Planmatig onderhoud wegen/wateronderhoud/openbaar groen € 60.300 -/- structureel 

Betreft een structurele kostenpost m.b.t. de Wegen- en watersysteemheffing vanuit het Waterschap. 

Deze lasten zijn structureel te laag geraamd in de begroting. Kosten worden nu naar taakveld verdeelt. 

 

Onderhoud verhardingen € 32.000 +/+ structureel 

Gedeeltelijke dekking Wegen en watersysteemheffing Waterschap. 

 

Planmatig onderhoud wegen € 111.000 +/+ incidenteel 

Door het doorschuiven van restantkredieten voor reconstructie wegen en de Snelfietsroute F15 vallen 

de kapitaallasten op planmatig onderhoud wegen lager uit. 
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PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Geen mutaties. 

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Geen mutaties. 

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

Sportbeleid € 15.000 -/- incidenteel 

De minister voor Medische Zorg en Sport van het ministerie van VWS heeft afgelopen zomer een 

Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten 

sporten en bewegen. Voor de totstandkoming van lokale/regionale Sportakkoorden (in Albrandswaard 

wordt dit een Verenigingsakkoord) wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de 

zogenaamde ‘Sportformateur’. Als gemeente, in samenwerking met onze lokale partners, hebben wij 

budget aangevraagd (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren. De 

‘Sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling 

van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. De wens is dat in het akkoord ook 

andere thema’s worden meegenomen, bijvoorbeeld de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord. Het 

eindproduct van de inzet van een Sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord 

(Verrenigingsakkoord). Het college heeft op 4 april 2019 de Intentieverklaring ondertekend en zo 

aanspraak gemaakt op het budget van € 15.000,-. Dit bedrag is uitgekeerd via de ‘decentrale uitkering 

Sportakkoorden’. Zie ook collegevoorstel 55347. De Sportformateur is vanaf juni 2019 gestart.  

 

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

WMO collectief vervoer/Leerlingenvervoer/Lokale Jeugdhulp  € 112.000 -/- (effecten meerjarig verwerkt in de 

programmabegroting 2020) 

Het doelgroepenvervoer is opnieuw aanbesteed. Hierbij is gekozen voor het inzetten van een 

regiecentrale. Dat betekent dat de regie en planning gescheiden worden van het uitvoeren van de 

ritten (het vervoer). De overeenkomsten met de gegunde partijen gaan op 1-8-2019 in. 

Een kostenstijging van het doelgroepenvervoer werd verwacht, onder andere doordat de prijzen en het 

aantal reizigers gestegen zijn, maar ook vanwege de bestuurlijke keuzes voor kwaliteit en 

duurzaamheidsmaatregelen. Het was niet mogelijk de effecten van die ontwikkelingen en maatregelen 

op de kosten voor vervoer vooraf te berekenen. 

 

Op het moment dat de inschrijvingen bekend waren zijn prognoses voor de kosten van het vervoer 

gemaakt. De kosten stijgen aanzienlijk. Een analyse verklaart de kostenstijging. Deze analyse is te 

vinden in het raadsvoorstel met zaaknummer 71224. 

 

Lokale Jeugdhulp € 200.700 -/- incidenteel 

Voor 2019 is in de begroting een bedrag van € 599.300 voor lokale jeugdhulp opgenomen. Het 

jaarresultaat voor 2018 resulteerde in een tekort van € 236.935. Hier is niet structureel voor bijgeraamd. 

De huidige prognose laat zien dat op basis van de huidige toewijzingen het jaarresultaat naar 

verwachting zal uitkomen op € 800.000. 

De toename in de kosten wordt vooral veroorzaakt door een stijging van het aantal toewijzingen voor 

basis ggz en jeugd met een beperking. Daarnaast is er sprake van een dalende trend in het zorggebruik 

van de GR Jeugdhulp. De daarmee samenhangende daling in de zorgkosten zijn niet direct zichtbaar, 

vanwege de regionale afspraken die we hebben gemaakt middels de vlaktaks. 

Echter als gevolg van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp en op basis van de afspraken de vlaktaks zijn 

gemaakt resulteert dit niet direct in een verschuiving van budgetten van regionaal naar lokaal.  
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Het bedrag voor 2019 wordt voor € 75.800 gedeeltelijk gedekt uit de post Specialistische 

jeugdvoorzieningen in natura.  

 

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura € 75.800 +/+ incidenteel 

De jaarrekening van de GR Jeugdhulp over 2018 valt lager uit dan verwacht, dit gaat om een bedrag 

van € 13.400. Tevens is definitief vastgesteld wat de bijdrage vanuit de centrumgemeente Rotterdam is 

voor Veilig Thuis, dit gaat om een bedrag van € 62.400. Het bedrag wordt gebruikt ter gedeeltelijke 

dekking van het tekort op Lokale Jeugdhulp. 

 

WMO huishoudelijke verzorging € 140.000 -/- incidenteel  

De financiële afwijking is ontstaan als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief.  

Het kabinet heeft het abonnementstarief ingevoerd om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. 

Deze maatregel leidt tot lagere zorgkosten bij inwoners. Hierdoor zijn meer mensen de voorziening Hulp 

bij het Huishouden gaan gebruiken. Het kabinet monitort de gevolgen van deze maatregel. Als de 

landelijke monitor uitwijst dat de daadwerkelijke toeloop hoger is dan verwacht waardoor ook de 

uitgaven hoger uitkomen, zullen inhoudelijke dan wel financiële maatregelen door het kabinet worden 

overwogen. 

In de 1e tr is een bedrag van € 100.900 -/- geraamd. Volgens rb 49112 zou hiervoor dekking gezocht 

moeten worden in de exploitatie. In deze 2e tr is een gedeeltelijke dekking aangegeven van € 45.000. 

Voor een bedrag van € 195.900 is binnen Maatschappij geen dekking gevonden. 

 

Schuldhulpverlening € 45.000 +/+ incidenteel 

Gedeeltelijke dekking WMO huishoudelijke verzorging 

 

Vluchtelingenwerk € 6.600 -/- incidenteel 

In de begroting is een bedrag ad € 14.600,- opgenomen voor de basisdienstverlening 

Vluchtelingenwerk. Aan Vluchtelingenwerk is -op basis van de daadwerkelijke kosten - een subsidie 

toegekend van € 21.215,-. Dit bedrag is ook reeds overgemaakt. Daarmee vindt een overschrijding 

plaats van € 6.615,-. 

 

Vluchtelingenwerk € 29.400 -/- incidenteel 2019/2020 

Het rijk heeft voor 2019 en 2020 een bedrag ad € 29.356,- beschikbaar gesteld om de benodigde 

voorbereidingen te treffen voor de komst van de Wet inburgering 2021 en de huidige inburgeraars extra 

te ondersteunen. 

 

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN 

Bijdrage BAR (overhead) € 76.800 -/- incidenteel 

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

programma’s. Dat betekent dat de bijdrage van de BAR voor 58% verantwoord wordt onder het 

programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 42% onder Niet onder de 

programma’s vallende baten en lasten. 

Voor toelichtingen wordt verwezen naar het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen 

bestuur. 

 

OZB-woningen/niet woningen € 95.000 +/+ incidenteel 

De hertaxatie voor het belastingjaar 2019 geeft een totale hogere WOZ-waarde van de woningen en 

niet woningen aan. Hieruit blijkt dat de definitieve WOZ-waarden van de woningen inclusief 

areaaluitbreiding en waardestijging hoger zijn dan waar bij de begroting 2019 van is uitgegaan. Voor de 

woningen € 25.000 en voor de niet woningen betreft het € 30.000 eigenarendeel en € 40.000 

gebruikersdeel. 
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Algemene Uitkering € 669.000 +/+ incidenteel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn via de meicirculaire 2019 de inkomsten uit het 

Gemeentefonds voor 2019 per saldo positief bijgesteld met € 669.000. De belangrijkste mutaties zijn de 

extra incidentele inkomsten op het onderdeel Jeugd, onderuitputting bij het Rijk over het jaar 2018 

(nadeel € 151.000) en afrekening 2018 BTW-compensatiefonds (BCF nadeel € 75.000). Omdat de 

laatste twee mutaties geopenbaarde risico’s vanuit het Rijk zijn waar wij als gemeente geen invloed op 

hebben, stellen wij voor deze ten laste van onze Algemene reserve te brengen voor een totaalbedrag 

van € 226.000. Dit voornemen hebben wij ook aangegeven in de Raadsinformatiebrief meicirculaire 

2019 Gemeentefonds van 25 juni 2019. 
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Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten 

 

PRODUCT

Positief Negatief 2020 2021 2022 2023

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bestuur Aansprakelijkheidsverzekering gemeenten -31.300        -31.300        -31.300        -31.300        -31.300        

Bijdrage BAR Overheveling AVG naar gemeente 31.300          31.300          31.300          31.300          31.300          

Bijdrage BAR Wijziging pluspakket naar standaardpakket 2.800            2.800            2.800            2.800            2.800            

Bijdrage BAR Dekking inzet w ijkteam 116.400        

Bijdrage BAR Verdeling BAR bijdrage naar overhead -63.200        -14.300        -14.300        -14.300        -14.300        

Bijdrage BAR Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden 446.600        

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 597.100        -94.500        -11.500        -11.500        -11.500        -11.500        

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -40.400        

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                   -40.400        -                   -                   -                   -                   

Programma 3 - Buitenruimte

Dagelijks onderhoud bomen Wijziging pluspakket naar standaardpakket -2.800          -2.800          -2.800          -2.800          -2.800          

Planmatig onderhoud riolering Reiniging en inspectieronde 2018 uitgevoerd in 2019 -54.000        

Planmatig onderhoud riolering Reiniging en inspectieronde 2018 uitgevoerd in 2019 54.000          

Gemeentew erf AW Nijverheidsw eg 3 Onderhoud klimaatkasten,vloerafw erking en noodverlichting accu's -68.000        

AW Reserve groot onderhoud gebouw en Dekking onderhoud klimaatkasten etc 68.000          

Afval-brengstation/Aanbiedstation Verruiming openingstijden -25.000        

Voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing Verruiming openingstijden 25.000          

Diverse Indexering 2019 -24.200        

Planmatig onderhoud w egen Rentetoerekening vanuit activa 51.000          

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -214.500      

Buitenruimte 198.000        -388.500      -2.800          -2.800          -2.800          -2.800          

Programma 4 - Financien

Stelposten Indexering 2019 BO naar progr.3 24.200          

Toerekening rente vanuit activa Rentetoerekening vanuit activa -51.000        

Financiën 24.200          -51.000        -                   -                   -                   -                   

Programma 5 - Educatie

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -12.800        

Educatie -                   -12.800        -                   -                   -                   -                   

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 
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PRODUCT

Positief Negatief 2.020            2.021            2.022            2.023            

Programma 6 - Sport

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -13.600        

Educatie -                   -13.600        -                   -                   -                   -                   

Programma 7 - Sociaal domein

WMO begeleiding ZIN 10% toename aantal klanten -31.000        -31.000        -31.000        -31.000        -31.000        

WMO algemene voorzieningen Dekking 10% toename aantal klanten 31.000          31.000          31.000          31.000          31.000          

Wet Buig Lagere rijksbijdrage ivm daling uitkeringsgerechtigden -183.200      -183.200      -183.200      -183.200      -183.200      

Wet Buig Minder uitkeringsgerechtigden 183.200        183.200        183.200        183.200        183.200        

Inzet w ijkteams senior w ijkteam/w ijkteamondersteuner -116.400      

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -163.400      

Sociaal Domein 214.200        -494.000      -                   -                   -                   -                   

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten

Bijdrage BAR overhead Verdeling van BAR bijdrage programma 1 63.200          14.300          14.300          14.300          14.300          

Financiering Rente koepelvrijstelling 2014-2017 -529.900      

Financiering Rente koepelvrijstelling 2014-2017 BAR 529.900        

Verdeling BAR bijdrage aan taakvelden -1.900          

Overzicht: Niet onder de programma's vallende baten en lasten 593.100        -531.800      14.300          14.300          14.300          14.300          

TOTAAL 1.626.600     -1.626.600   

Saldo 2e tussenrapportage 2019 -                   -                   -                   -                   -                   

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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Budgettair neutrale wijzigingen 

-/- is nadelig +/+ is voordelig 

 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

 

Bestuur € 31.300 -/- structureel 

De polis voor de Aansprakelijkheids Verzekering Gemeenten (AVG) van Albrandswaard staat op naam 

van de gemeente Albrandswaard en die gemeente ontvangt de factuur. Het budget zit echter in de 

begroting van de GR BAR. Het budget wordt overgebracht naar Albrandswaard waar het gezien de 

tenaamstelling van de polis thuishoort. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 31.300 +/+ structureel 

Het budget voor de Aansprakelijkheids Verzekering Gemeenten (AVG) premie staat bij de BAR-

Organisatie. Door verlaging van de BAR bijdrage wordt het budget overgeheveld naar de gemeente. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 2.800 +/+ structureel 

Bij de vorming van de BAR-organisatie was het openbaar groen gelabeld als pluspakket. Ridderkerk 

had een eigen bomendienst en daar werd er minder uitbesteed. Barendrecht had alles uitbesteed en 

had geen eigen bomendienst (alleen toezicht). Albrandswaard deed deels zelf en deels werd 

uitbesteed. Nu werkt de bomendienst BAR-breed. Dat betekent dat er in Barendrecht minder wordt 

uitbesteed en meer door de eigen dienst wordt gedaan en dat Ridderkerk meer uitbesteed en minder 

door de eigen dienst laat doen. Door de gewijzigde werkwijze is geen sprake meer van een pluspakket 

maar van een standaardpakket. Dit leidt in Albrandswaard tot een iets lagere bijdrage aan de BAR en 

iets hogere lasten voor uitbesteed werk. Deze verschuiving is budgettair neutraal. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 116.400 +/+ incidenteel 

Verlaging BAR-bijdrage i.v.m. inhuur senior wijkteam/wijkteamondersteuner, zie programma 7 inzet 

wijkteams. 

 

Bijdrage BAR (uren) € 63.200 -/- verdere jaren € 14.300 -/- structureel 

Het aandeel overhead (42%) in de bijdrage aan de BAR wordt verantwoord in het onderdeel Niet onder 

de programma’s vallende baten en lasten. 

PRODUCT

Positief Negatief 2.020             2.021             2.022             2.023             

Bijdrage BAR Overheveling AVG naar gemeente 31.300           31.300           31.300           31.300           31.300           

Bijdrage BAR Wijziging pluspakket naar standaardpakket 2.800             2.800             2.800             2.800             2.800             

Bijdrage BAR Dekking inzet w ijkteam 116.400         

Totaal bijdrage BAR 150.500         -                     34.100           34.100           34.100           34.100           

Bijdrage BAR uren 58% programma 1 87.300           19.800           19.800           19.800           19.800           

Bijdrage BAR overhead 42% 63.200           14.300           14.300           14.300           14.300           

OMSCHRIJVING 2e Tussenrapportage Structurele gevolgen

 
 

Bijdrage BAR (uren) € 446.600 +/+ incidenteel 

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (het BBV) van toepassing. Een van de wijzigingen betreft het verantwoorden 

van baten en lasten die direct verbandhouden met activiteiten die gericht zijn op de externe klanten. 

Deze baten en lasten worden direct ten laste/ten bate van het desbetreffende programma gebracht. Dit 

heeft tot gevolg dat het gedeelte van de bijdrage aan de BAR dat betrekking heeft op deze activiteiten, 

ten laste van het desbetreffende programma wordt gebracht. 

Met deze wijziging wordt de BAR bijdrage inclusief de wijzigingen die na het vaststellen van de 

begroting zijn vastgesteld verdeelt naar de juiste programma’s. De verdeling heeft plaatsgevonden 

inclusief de wijzigingingen in deze 2e tussenrapportage. 

26/38



 

 
21 

 

 

In onderstaande tabel zijn de gevolgen per programma weergegeven. 

 

Programma Bedrag 

Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur -

toerekening aan taakvelden

              518.200 

Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur -71.600              

Subtotaal programma 1 446.600              

Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie -40.400              

Buitenruimte -214.500             

Financien -                        

Educatie -12.800              

Sport -13.600              

Sociaal Domein -163.400             

Niet onder de programma's vallende baten lasten -1.900                

Totaal -                         
 

 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

 

Verdeling BAR bijdrage € 40.400 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 

 

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

 

Dagelijks onderhoud bomen € 2.800 -/- structureel 

Bij de vorming van de BAR-organisatie was het openbaar groen gelabeld als pluspakket. Ridderkerk 

had een eigen bomendienst en daar werd er minder uitbesteed. Barendrecht had alles uitbesteed en 

had geen eigen bomendienst (alleen toezicht). Albrandswaard deed deels zelf en deels werd 

uitbesteed. Nu werkt de bomendienst BAR-breed. Dat betekent dat er in Barendrecht minder wordt 

uitbesteed en meer door de eigen dienst wordt gedaan en dat Ridderkerk meer uitbesteed en minder 

door de eigen dienst laat doen. Door de gewijzigde werkwijze is geen sprake meer van een pluspakket 

maar van een standaardpakket. Dit leidt in Albrandswaard tot een iets lagere bijdrage aan de BAR en 

iets hogere lasten voor uitbesteed werk. Deze verschuiving is budgettair neutraal. 

 

Planmatig onderhoud riolering € 54.000 -/- incidenteel 

De reiniging- en inspectieronde van 2018 is uitgesteld naar het 1e kwartaal van 2019. Om achterstand 

te voorkomen worden de rondes van 2018 en 2019 beiden in 2019 uitgevoerd.  

Het bedrag wordt onttrokken uit de spaarvoorziening riolering. 

 

Gemeentewerf AW, Nijverheidsweg 3  € -68.000 incidenteel 

Voor kosten planmatig onderhoud 2019 rondom de klimaatkasten, vloerafwerking en noodverlichting 

accu’s in de gemeentewerf is een bedrag nodig van € 68.000 voor het jaar 2019. Deze kosten worden 

gedekt door een onttrekking van € 68.000 uit de bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen. 
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Afval-brengstation/Aanbiedstation € 25.000 -/- incidenteel 

Sinds oktober 2018 zijn de openingstijden van het Afvalaanbiedstation in Rhoon verruimd. De proef met 

de verruiming van de openingstijden is gehouden van oktober 2018 tot maart 2019. Dit is echter niet de 

periode waarin het Afvalscheidingsstation het meest bezocht wordt. In het voorjaar gaan inwoners vaak 

een grote schoonmaak houden en hun tuinen op orde brengen. Het handhaven van de verruiming van 

de openingstijden tot 7 oktober 2019 biedt de kans om de effecten van de verruiming op zaterdag te 

meten gedurende de drukkere voorjaars- en zomermaanden. 

Afhankelijk van de resultaten die behaald worden gedurende de verlenging zal in het afvalbeleidsplan 

Afval en Grondstoffen 2019-2023 een voorstel gedaan worden over het al dan niet handhaven van de 

verruiming van de openingstijden. De extra kosten van € 25.000 worden onttrokken uit de voorziening 

beklemde middelen afvalstoffenheffing. 

 

Diverse posten € 24.200 -/- incidenteel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2020) 

De indexering 2019 is in de begroting op een stelpost verantwoord. De indexeringen worden nu op de 

juiste posten verantwoord. 

 

Omschrijving Bedrag

Planmatig onderhoud wegen 3.300     

Dagelijks onderhoud wegen 2.000     

Gladheidsbestrijding 200        

Straatreiniging 2.700     

Civiele Kunstwerken 900        

Openbare verlichting 1.100     

Planmatig onderhoud openbare verlichting 1.700     

Waterwegen planmatig onderhoud 1.900     

Waterwegen dagelijks onderhoud 600        

Gronden en landerijen 300        

Openbaar groen planmatig 3.700     

Openbaar groen dagelijks 4.300     

Speelvoorzieningen planmatig 700        

Speelvoorzieningen dagelijks 200        

Begraafplaatsen Albrandswaard 400        

Wijkbeheer 200        

Totaal indexering 24.200     
 

 

Planmatig onderhoud wegen 51.000 +/+ incidenteel 

Door het doorschuiven van restantkredieten voor reconstructie wegen en de Snelfietsroute F15 vallen 

de rentelasten op planmatig onderhoud wegen lager uit. 

 

Verdeling BAR bijdrage € 214.500 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 

 

 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Stelposten € 24.200 +/+ incidenteel 

Betreft de overheveling van de indexering beheer en onderhoud 2019 naar het programma 

Buitenruimte. 

 

Toerekening rente vanuit activa € 51.000 -/- incidenteel 

Zie programma 3 – planmatig onderhoud wegen 
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PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

 

Verdeling BAR bijdrage € 12.800 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 

 

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

 

Verdeling BAR bijdrage € 13.600 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 

 

 

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

 

WMO begeleiding ZIN € 31.000 -/- structureel 

In 2018 is er per saldo een toename van het aantal klanten van ca. 10% geweest. Wij zien thans geen 

ontwikkelingen dat het aantal klanten in 2019 met ditzelfde percentage zal afnemen. Daarom stellen wij 

voor het budget bij te ramen met ongeveer minimaal de helft van de voornoemde 10%.  

 

WMO algemene voorzieningen € 31.000 structureel 

De verlaging van dit budget dient als dekking van de extra raming op de post WMO begeleiding ZIN. 

 

Wet Buig per saldo € 0 structureel 

Vanuit het Rijk wordt er een verlaging van inkomsten (€ 183.200) toegepast onder andere omdat er 

landelijk een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is. Voor de gemeente Albrandswaard staat 

hier ook een verlaging van de uitgaven (€ 183.200) tegenover, omdat het gemiddelde aantal 

uitkeringsgerechtigden in 2019 kleiner is dan het gemiddelde in 2018.  Hierdoor verloopt de verlaging 

van de Rijksinkomsten budgettair neutraal. 

 

Inzet wijkteams € 116.400 -/- incidenteel 

De functie senior van het wijkteam is een tijdelijke functie voor de duur van 2 jaar en wordt betaald 

vanuit het fundament. Dit is in 2018 zo vastgesteld en 1 FTE afgesproken. Omdat het een tijdelijke 

functie betreft is er voor inhuur gekozen. In dit geval bij de organisatie Jeugddprofs. Vanaf half maart 

2019 is de inhuur gestart voor 24 uur per week. De bijdrage aan de BAR wordt voor dit bedrag 

verlaagd, zie programma 1. 

 

Verdeling BAR bijdrage € 163.400 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 

 

 

NIET ONDER DE PROGRAMMA’S VALLENDE BATEN EN LASTEN 

 

Bijdrage BAR (overhead) € 63.200 +/+ verdere jaren € 14.300 +/+ structureel 

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 58% verantwoord wordt onder het 

programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen bestuur en voor 42% onder Niet onder de 

programma’s vallende baten en lasten. 

Voor toelichtingen wordt verwezen naar het programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen 

bestuur. 
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Financiering per saldo € 0 

Begin 2019 heeft de belastingdienst de bezwaren omtrent de Koepelvrijstelling voor de BAR-bijdragen 

over de jaren 2014 – 2017 financieel afgewikkeld. Omdat het toepassen van de Koepelvrijstelling 

gehonoreerd is, betekende dit dat de gemeente Albrandswaard in de jaren 2014 – 2017 ruim € 5,6 

miljoen te veel BTW heeft teruggevraagd via het BTW compensatiefonds en de BTW aangiften. Over dit 

terug te betalen bedrag is € 529.900 belastingrente verschuldigd. 

De BAR-organisatie heeft echter in totaal € 23,7 miljoen teveel BTW afgedragen. Over dit bedrag wordt 

belastingrente vergoed. De ontvangen rente in de BAR-organisatie wordt volgens verrekend met de 

gemeenten. Tot op heden heeft de belastingdienst nog niet over het volledige bedrag belastingrente 

toegekend, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat de rentecomponent budgettair neutraal is. 

 

Verdeling BAR bijdrage € 1.900 -/- incidenteel  

Voor toelichting zie programma 1 – Bijdrage BAR 
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 - investeringskredieten 
 

                  1                     2                 3  4 = 1+2+3                     5                       6  7=4+5+6                   8  9=7-8 

Nr. 

toelichting

Investeringen Totaal 

oorspronke-

lijk krediet

 Begroting 

2019 

Overboe-

kingen  2018

Mutaties 

2019

Investeringen 

voor 2e TR 

2019

Bij/aframing 

2e TR 2019

Bij/afrraming 

overige 

wijzigingen 

2019

Geraamde 

uitgaven 2019

Werkelijke 

uitgaven 

2019

Restant 

geraamde 

uitgaven 

2019

Doorschui-

ven naar 

2020 e.v.

Bestuurskosten, meubilair           46.600          23.300            23.300               46.600              46.600            3.800            42.800 

1 Reconstructies w egen      1.618.500        877.000       1.041.500  -1.218.500             700.000         -300.000            400.000          400.000         250.000 

Voorber bomenbuurt           88.200                         -            50.000              50.000            7.500            42.500 

AW2019 Bruggen Rhoon/Portugaal           30.500          30.500               30.500              30.500            30.500 

Snelf ietsroute F15         848.500        100.000          378.800      146.800             625.600              1.600            627.200               100          627.100 

Snelf ietsroute F15 (bate)        -520.700       -340.300       -91.800            -432.100           -432.100         -22.200         -409.900 

Blockerinstallatie Slotsedijk Poortugaal           48.600              2.600                 2.600                2.600              2.600 

2 Openbare verlichting         197.600        131.000          222.200         -5.600             347.600         -150.000            197.600          197.600 

Verv. lichtmasten DP 13,23,27,37,40,51(K)         129.200          5.600                 5.600                5.600            4.600              1.000 

Verv. lichtmasten Deel 3           60.000            39.200               39.200              39.200          11.200            28.000 

3 OV Ghijseland         102.400            43.100               43.100            56.400              99.500            99.500 

Vervangen OVL Armaturen 2019 januari           78.000          69.000               69.000              9.000              78.000            78.000 

Beschoeiingen 2017           83.700            37.700       -37.700                         -                        -                      - 

Beschoeiingen 2018           35.600            47.200       -47.200                         -                        -                      - 

Beschoeiingen 2019         178.500          93.600        84.900             178.500            178.500          27.400          151.100 

4 Duurzaamheid Sporthal Rhoon div installatie         123.600          102.300             102.300         -102.300                        -                      - 

Renovatie zw embad Albrandsw aard         400.000            34.800               34.800              34.800          15.000            19.800 

5 Renovatie zw embad Albrandsw aard 2e fase         520.000                         -          520.000            520.000          520.000 

Speelvoorzieningen 2018         107.500              6.800                 6.800                6.800              6.800 

Speelvoorzieningen 2019         158.000        107.500        50.500             158.000            158.000          88.800            69.200 

6 Nieuw bouw  gymzaal Rhoon bouw      1.756.300          726.200      331.000          1.057.200          618.500         1.675.700        510.600       1.165.100 

6 Nieuw bouw  gymzaal Rhoon installatie         340.000          124.900             124.900          215.100            340.000          340.000 

6 Nieuw bouw  gymzaal Rhoon inirchting           80.000                         -            80.000              80.000            8.300            71.700 

Reconstructie natuurvelden De Polder           68.200          68.200               68.200              68.200            2.100            66.100 

Sporthal Rhoon renovatie         544.500                         -                        -                      - 

Zorgcomplex Portland      5.400.000          148.000             148.000            148.000          148.000 

Containers           56.100                         -                        -                      - 

7 Aanschaf minicontainers restafval         262.100                         -          262.100            262.100          262.100 

7 Aanschaf minicontainers GFT         262.100                         -          262.100            262.100          262.100 

7 Aanschaf ondergrondse containers           90.000                         -            90.000              90.000            90.000 

8 Uitbreiding gemeentew erf tbv NV BAR Afvalbeheer           45.000                         -            45.000              45.000            45.000 

Albrandw aardsedijk 59           18.200                         -                        -               700                -700 

Zoeklocatie Essendael           79.500            40.000               40.000              40.000            40.000 

Zoeklocatie Omloopsew eg           81.300            21.900               21.900              21.900          11.800            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        984.000             984.000            984.000          19.600          964.400 

Overhoeken (subsidieproject) (bate)     -1.532.000       -900.000            -900.000           -900.000         -900.000 

Blauw e Verbinding Rhoonse Baan      2.480.200        615.600           -69.100             546.500            546.500          13.000          533.500 

Blauw e Verbinding Rhoonse Baan (bate)     -2.480.200       -615.600            69.100            -546.500           -546.500       -118.100         -428.400 

9 Huis van Albrandsw aard grond         885.000          875.000             875.000            10.000            885.000          885.000 

9 Huis van Albrandsw aard bouw      9.096.000     2.660.000          645.200          3.305.200      -1.486.000         1.819.200        318.000       1.501.200      6.797.000 

9 Huis van Albrandsw aard installatie      2.448.000     1.190.000          1.190.000      -1.190.000                        -                      -      2.448.000 

9 Huis van Albrandsw aard inrichting         308.000        150.000             150.000         -150.000                        -                      -         308.000 

9 Huis van Albrandsw aard buitenruimte      1.813.000                    -                         -                        -                      -      1.813.000 

Totaal 28.207.900   5.243.800    4.636.900      -782.000    9.098.700         -1.158.500     -                       7.940.200               902.200       7.038.000    11.616.000  
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Toelichting kredieten 

 

1. Reconstructies wegen 

Projecten zijn een jaar doorgeschoven, het beschikbaar investeringsbudget voor 2020 is daardoor niet 

nodig en kan komen te vervallen. Dit geeft geen negatief effect op de kwaliteit van buitenruimte. Voor 

2021 is een lager investeringsbedrag nodig omdat de verwachting is dat de projecten qua kosten lager 

uitvallen dan in eerste instantie geraamd was.        

           

2. Openbare verlichting 

Er is kritisch gekeken naar het vervangingsplan voor de komende jaren. Hierdoor zijn er verbeterde 

inzichten in wat er vervangen moet worden en wanneer dit moet plaatsvinden. Gevolg is dat geplande 

vervangingen uitgesteld kunnen worden en voor 2019 budget kan worden afgeraamd en dit meer 

verspreid tot 2023 uitgevoerd kan worden. In 2024 zijn echter veel armaturen technisch afgeschreven. 

Er wordt gekeken of dit meer gefaseerd kan worden uitgevoerd maar voor nu is die investering wel 

alvast opgenomen.           

           

3. OV Ghijseland 

Project is uitgebreid met het vervangen van armaturen. Extra kosten zijn gedekt uit 72103143. 

          

4. Duurzaamheid Sporthal Rhoon div installaties 

Investering kan afgeraamd worden. De vervallen kapitaallasten dienen als dekking voor de extra lasten 

voor het Huis van Albrandswaard.         

           

5. Renovatie zwembad Albrandswaard 2e fase 

Bij raadsbesluit van 15 juli 2019 is een krediet van € 520.000 beschikbaar gesteld voor de 2e fase van 

de renovatie van het binnenzwembad Albrandswaard. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de 

BTW. De BTW is in eerste instantie vanaf 1 januari 2019 kostenverhogend voor sportinvesteringen. Zo 

ook bij dit nieuwe investeringskrediet. Wij zullen de BTW bij de jaarrekening 2019 meenemen in de 

eindafrekening SPUK-aanvraag 2019. De SPUK-aanvraag is de subsidie die gemeenten kunnen krijgen 

voor de geleden BTW-schade als gevolg van de gewijzigde fiscale regelgeving vanaf 1 januari 2019. 

Elders in deze 2e TURAP 2019 leest u meer over dit onderwerp. Bij de jaarrekening 2019 zullen wij u 

verder informeren over de verhaalbaarheid van de daadwerkelijke BTW op de gemaakte kosten 

renovatie binnenzwembad Albrandswaard. Gezien alle bij ons beschikbare informatie gaan we ervan uit 

dat het kostenverhogende effect van de BTW in ieder geval zeer beperkt zal zijn voor het jaar 2019. Bij 

dit investeringskrediet wordt dezelfde afschrijvingstermijn gehanteerd als bij de 1e fase van de 

renovatie, zijnde 20 jaar.          

           

6. Nieuwbouw gymzaal Rhoon 

Bij raadsbesluit van 4 maart 2019 is besloten het krediet te verhogen i.v.m. aanpassingen noodzakelijk 

vanwege gestegen bouwprijzen, energieneutraal bouwen en eisen voor het vloeroppervlak.  

           

7. Aanschaf containers 

Op basis van het huidige beleid is het noodzakelijk deze containers te vervangen.   

            

8. Uitbreiding gemeentewerf t.b.v. NV BAR Afvalbeheer 

Met de NV BAR Afvalbeheer is een uitbreidingsinvestering van € 45.000 overeengekomen. Als 

verhuurder zal de gemeente de investering plegen en de hiermee gepaard gaande kapitaallasten (op 

basis van 26-jarige afschrijvingstermijn = conform resterende afschrijvingstermijn huidige pand) zullen 

één op één in de verhoging van het huurcontract worden verwerkt.     
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9. Huis van Albrandswaard 

Bij raadsbesluit van 3 juni 2019 zijn nieuwe kredieten voor de volgende fase van de realisatie van het 

huis van Albrandswaard beschikbaar gesteld. Daarbij is tevens een fasering aangebracht voor de 

jaarlijkse uitgaven voor deze investering die loopt tot en met 2021. Voor de berekening van de 

kapitaalslasten wordt uitgegaan van een annuïtaire afschrijving.      

 

 

Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 
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Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 
 
 
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 1.1.1a Inzetten op hotspots middels particuliere beveiliging, acties in de wijk, betrekken van inwoners (groepen) en integraal 

werken met veiligheidspartners.
50% G G G 31-12-2019

19. 1.1.2a Bewustwording creëren over de gevaren van (overmatig) alcohol- & drugsgebruik. 50% G G G 31-12-2019

19. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt bestuurt comités en 

buurtpreventieteams.
50% G G G 31-12-2019

19. 1.1.3b Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en preventie in de wijken 

te vergroten.
50% G G G 31-12-2019

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 1.2.1a Opstellen businesscase thuisbezorgen paspoorten en rijbewijzen. Voltooid G G G 30-6-2019

19. 1.2.1b Uitvoeren van een nieuwe meting burgerpeiling "Waar staat je Gemeente". 50% G G G 30-9-2019

19. 1.2.1c Onderzoek naar een effectievere inzet van onze (digitale) mogelijkheden om met burgers te communiceren. 50% G G G 30-9-2019

19. 1.2.1d Begeleiden en evalueren kinderburgemeester. Voltooid G G G 31-12-2019

19. 1.2.2a Lancering verbeterde website. Voltooid G G G 31-1-2019

19. 1.2.2b Verbeteren inzet sociale media (waaronder Facebook). 50% G G G 31-12-2019

19. 1.2.2c De kernwaarden betrokken, benaderbaar en menselijke maat in de praktijk brengen in de contacten met inwoners. 50% G G G 31-12-2019

2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 2.1.1a In co-creatie met de samenleving één of meerdere integrale toekomstscenario’s vaststellen op basis van de “krant 

van de toekomst”.
50% G G G 31-12-2019

19. 2.1.2a Praktische scenario’s uitwerken, op grond waarvan voor de Rand van Rhoon keuzes kunnen worden gemaakt t.a.v. 

de (strijdige) belangen op het gebied van wonen, recreatie, sport, landschap en economie.
25% G R G 31-12-2019

2.2 Wonen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 2.2.1a Programmatische afspraken met de woningcorporaties maken over uitbreiding en toewijzing van de sociale 

huurwoningvoorraad met 75-80 sociale huurwoningen op basis van de regionale woningmarkt-afspraken.
25% G G G 31-12-2019

19. 2.2.1b In overleg met partners, de regio en de provincie de consequenties verkennen van mogelijke grotere 

woningbouwopgaven.
50% G G G 31-12-2019

2.3 Economie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 2.3.1a Analyse maken van bedrijventypes en bepalen welke gecombineerd kunnen worden met woon- en verblijfsfuncties. 25% G G G 31-12-2019

19. 2.3.1b Inventariseren mogelijkheden voor snel internet t.b.v. selectie. 75% G G G 31-12-2019

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.1.1a Concrete scenario’s opstellen voor de energietransitie (in samenwerking met B+R), rekening houdend met landelijke 

en regionale ontwikkelingen en die flexibel zijn vanwege voortschrijdende techniek.
25% G G G 30-6-2019

19. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid. 75% G G G 31-12-2019

19. 3.1.2b Aanpassing Park Rhoon. 75% G G G 31-12-2019

19. 3.1.2c Effectiever afval scheiden. 75% G G O 30-9-2019

19. 3.1.2d Knelpunten in waterafvoer (groen voor verharding) en riolering oplossen (groene schoolpleinen). Voltooid G G G 30-6-2019

19. 3.1.2e Toekomstbestendige inzet van Buurtbus bewerkstelligen. 75% G G G 30-9-2019

19. 3.1.2f Parkeren. 50% G G G 30-6-2019

19. 3.1.2g Kwaliteit verhogen van Groenonderhoud. 50% G G G 31-12-2019

19. 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 31-12-2019

19. 3.1.3b Behoefte peilen voor het opstarten Netwerk Rhoon en Portland naar het voorbeeld van het netwerk Poortugaal. Gestart O G G 31-12-2019

19. 3.1.3c Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en 

vernieuwingen.
Gestart G G G 31-12-2019

3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.2.1a Ontwikkelen visie evenementen. Gestart G G G 31-12-2019

19. 3.2.1b. Voorbereidingen voor 4 en 5 mei 2020, inzake het 75-jarig jubileum. 50% G O G 31-12-2019

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 3.3.1a Strategische nota Maatschappelijk Vastgoed (MV) vaststellen en werken aan uitvoeringsplan. 75% G O G 31-3-2019

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 4.1.1a Nadere spelregels ontwikkelen over de omvang en inzet van de algemene reserve. 25% G O G 30-6-2019

19. 4.1.1b Ontwikkeling van een instrumentarium om actief te monitoren en te sturen op de financieringsbehoefte. 50% G G G 30-6-2019

19. 4.1.1c Onze aandelen in het bedrijf Eneco verkopen. Gestart G G G 31-12-2019

19. 4.1.2a Scenario’s uitwerken hoe, en wanneer de rioolheffing voor de inwoners verlaagd wordt. Voltooid G G G 30-6-2019

19. 4.1.2b Beleid voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) opstellen. 25% G G G 30-9-2019

19. 4.1.3a Implementatie van Integrale (V)IC (verbijzonderde interne controle) binnen de BAR die voldoet aan alle gestelde eisen 

van provincie en accountant.
Voltooid G G G 31-12-2019

19. 4.1.3b VpB integratie in administratieve werking en als onderdeel van integrale besluitvorming. Voltooid G G G 31-12-2019  
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5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 5.1.1a Voorbereidingen treffen voor de komende aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen- en jeugdzorg), 

waarbij maatwerk en acceptabele reistijden uitgangspunt zijn.
Voltooid G G O 30-9-2019

6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 6.1.1a Het opstellen van een uitvoeringsagenda Sport/Cultuur/Kunst/Evenementen. 75% G G G 31-3-2019

19. 6.1.1b Verhuizing sportpark De Omloop, waarbij samen met betrokkenen wordt gekeken naar een geschikte locatie. 50% G O G 31-12-2019

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.1.1a In samenwerking met onze professionele partners (maar ook familie, kennissen, buren etc.) faciliteren en 

ondersteunen wij onze inwoners in hun eigen buurt.
75% G G G 31-12-2019

19. 7.1.1b Wij faciliteren de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die zij nodig 

hebben.
50% G G G 31-12-2019

7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.2.1a We informeren ouderen over hun verantwoordelijkheid om zelf voor een geschikte woning/ woonomgeving te zorgen. 50% G G G 31-12-2019

7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.3.1a Wij onderzoeken de mogelijkheden van financierbaarheid van een (RET) vervoersmodel voor minima. 75% G G G 30-6-2019

19. 7.3.1b Jaarlijks voeren wij de armoedemonitor uit. Op basis van de uitkomsten evalueren we de minimaregelingen en 

verbeteren we die waar mogelijk.
50% G G G 31-12-2019

7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.4.1a Vormgeven aan de transformatieopgave door te investeren in vroeg-signalering vanuit en in samenwerking met 

maatschappelijke partners.
50% G G G 31-12-2019

7.5 Zorg & Welzijn Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.5.1a Bewoners worden door de woningbouwverenigingen, vluchtelingenwerk, het welzijnswerk, de buurtsportcoaches en 

de gemeente gestimuleerd om activiteiten te organiseren in hun buurt en elkaar te helpen waar nodig.
50% G G G 31-12-2019

19. 7.5.1b In samenspraak met de Stichting Welzijn Albrandswaard wordt de bereikbaarheid van de Vraagwijzer vergroot. 75% G G G 31-12-2019

7.6 Wijkteams Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

19. 7.6.1a Wij werken vanuit de bedoeling. Regels worden toegepast, mits het doel wat wij voor ogen hebben met de cliënt 

beter wordt behaald.
50% G G G 31-12-2019

19. 7.6.1b Voor cliënten die vanuit hun eigen netwerk onvoldoende ondersteund worden, bieden wij ondersteuning op maat. Voor 

complexe zaken is er professionele ondersteuning aanwezig.
75% G G G 31-12-2019
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Bijlage 3 - Totaal overzicht moties 
 
 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Actieplan Wonen in Albrandswaard (MOTIE) 75% G G G 01-07-2019

Geen sticker? Geen reclame! (MOTIE) 50% G G G 31-12-2019

Huisvesting Buurtpreventie (MOTIE) Gestart G G G 01-04-2019

Uitwerken Variant met burgers 'van afval naar grondstof' (MOTIE) 75% G G G 30-09-2019

Reduceren restafval en stimuleren van afvalscheiding in Albrandswaard (MOTIE) 75% G G O 31-12-2018

Veilig Verkeer Albrandswaard (MOTIE) 75% G G G 01-04-2019

Voorrang sociale woningen (MOTIE) 25% G G G 31-12-2019

We zien onze BOA's graag (MOTIE) 25% G G G 30-09-2019

Werk maken van sociale en betaalbare woningbouw (MOTIE) 50% G G G 31-12-2019

Woningbouw: anticiperen of reageren? (MOTIE) 50% G O G 31-12-2018  
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