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Geadviseerd besluit
1. De 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage) vast te stellen en deze per programma te wijzigen
conform de programmawijzigingen zoals weergegeven in het overzicht onder het hoofdstuk financiën.
2. Een reserve innovatie en preventiesubsidie op te richten en te vullen met een bedrag van €
700.000,- uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 7, sociaal
domein.
3. Een reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte op te richten en te vullen met een bedrag van
€ 150.000,- uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 3,
buitenruimte.
4. Een reserve Rentelasten op te richten en te vullen met een bedrag van € 1.900.000,- uit de
Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 4, financiën.
5. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve betaalbare en bereikbare woningen met een bedrag
van € 1.500.000,- uit de Algemene Reserve.
6. Een reserve negatieve prognose De Omloop op te richten en te vullen met een bedrag van €
3.700.000,- uit de Algemene Reserve.
7. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve Duurzaamheid met een bedrag van € 2.500.000,- uit
de Algemene Reserve.
8. Akkoord te gaan met het ophogen van de voorziening Afvalstoffenheffing met een bedrag van €
600.000,- uit de Algemene Reserve.
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Raadsvoorstel
Inleiding
De financiële situatie van de gemeente staat onder druk. Hierin staan wij als Albrandswaard niet
alleen. Veel gemeenten, waaronder wij, hebben de zorgelijke financiële positie onder de aandacht
gebracht van Gedeputeerde Staten (toezichthouder) en VNG (belangenbehartiger bij het kabinet). De
COVID-19 crisis heeft het daarnaast velen in hun inkomenspositie ook niet makkelijker gemaakt. Dat
geldt voor individuen, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en ook gemeenten. Kortom, we
leven in een periode van onzekerheid.
Wat zijn belangrijke oorzaken van de financiële tekorten? De kostenstijging in het sociaal domein is
substantieel en grotendeels ook structureel. De uitvoering is steeds meer in stringente regelgeving
verankerd. Die strikte en dwingende rijksregelgeving maakt het ons en onze medewerkers in de
gemeentelijke praktijk niet altijd eenvoudiger om voortdurend die efficiëntie en effectiviteit van
oplossingen te realiseren, die wij beogen. De uitvoering is georganiseerd via (deels opgelegde)
samenwerkingsverbanden. De directe invloed, ook op de uitgavenontwikkelingen, is daardoor minder
groot. We hebben te maken met een groeiend beroep op voorzieningen door onder meer
demografische ontwikkelingen en beleid in indicatiestellingen. Ook andere gemeentelijke taken vragen
(meer) geld. Het kabinet benadrukt de urgentie van transitie-opgaven als klimaatadaptatie,
energietransitie en de overgang naar een duurzame en circulaire economie. Hiervoor zijn veel
middelen nodig die tot nu toe ontbreken. Het is goed en noodzakelijk dat steeds meer
milieuvriendelijkere verwerkingstechnieken van afvalstoffen worden ontwikkeld, echter de kosten
ervan zijn hoog. Het rijk introduceert regelmatig omvangrijke en complexe wetgeving. De
gemeentelijke uitvoeringskosten van die complexe wetgeving liggen vaak hoger dan het rijk
compenseert. Het tekort blijft dan helaas voor rekening van de gemeente. Een voorbeeld van
complexe wetgeving waarvan de uitvoeringskosten hoger liggen dan de rijkscompensatie is de
Omgevingswet. We constateren tot slot dat het onderhoud van bestaande voorzieningen en
infrastructuur, bijvoorbeeld gebouwen en groen, steeds meer kost. Vooral door loon- en prijsstijgingen.
Tegen deze stroom van kostenstijgingen in staan we samen met u voor de opgave de financiën van
de gemeente zo gezond mogelijk te houden. Wij hebben naar aanleiding van de primitieve begroting
(begroting op basis van ongewijzigd beleid) een ombuigingspakket samengesteld. Doel hiervan is een
sluitende begroting te verkrijgen. In onze brieven van 16 juni 2020 en 14 juli 2020 aan uw raad
hebben wij de noodzaak van een ombuigingspakket aangekondigd. Daarbij hebben wij u tevens in
hoofdlijnen geschetst waar onze gedachten naar uit gaan. Bij het samenstellen van dit pakket zijn wij
niet over een nacht ijs gegaan en hebben we ook een begrotingsscan van de provincie betrokken (zie
bijlage). We zijn ons namelijk erg bewust van de impact die elke ombuigingsmaatregel heeft, voor
inwoners, bedrijven, instellingen en onze eigen organisatie.
Bij de samenstelling van het ombuigingspakket hebben wij de afwegingen gemaakt langs de volgende
criteria:
- een zo klein mogelijke negatieve impact voor de inwoners;
- zoveel mogelijk de ambities van de Agenda van de Samenleving overeind houden;
- een zo eerlijk mogelijke verdeling van de ombuigingen over de onderscheiden
begrotingsprogramma's;
- zoveel mogelijk handhaven van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente:
- een zo beperkt mogelijke verzwaring van de financiële lasten voor de inwoners.
Het ombuigingspakket bieden wij u aan in de vorm van een 1ste begrotingswijziging. Het voordeel
hiervan is dat wij het voor u zo transparant mogelijk willen maken op welke onderdelen en in welke
mate wij u ombuigingen voorstellen.
Beoogd effect
Het doel van deze 1e begrotingswijziging is een meerjarig sluitende begroting te verkrijgen en een
gezonde financiële positie voor de toekomst te behouden.
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Argumenten
1.1 Het realiseren van een meerjarig sluitende begroting
De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat is een wettelijke
verplichting. Met dit voorstel wordt dit doel bereikt. Tevens bouwen we hiermee aan een situatie
waarin de financiële toekomst van onze gemeente gezond blijft.
2.1 naar aanleiding van een voorgestelde ombuiging vanuit programma 7, sociaal domein, het
oprichten van een reserve innovatie en preventiesubsidie
De afgelopen jaren hebben wij een jaarlijks budget van € 74.500,- voor subsidies aan innovatie en
preventie in het sociaal domein opgenomen. Het is van belang dat hiervoor geld beschikbaar blijft. We
kunnen door nieuwe aanpakken en werkwijzen te ontwikkelen proberen de stijgende tendens in
uitgaven te keren. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd de exploitatiekosten in onze begroting te
drukken stellen wij voor om een reserve te vormen uit de Algemene Reserve van € 700.000,- waaruit
de komende 10 jaar subsidieverzoeken kunnen worden gefinancierd. Dit is geen bezuiniging, wel een
andere manier van financieren die de begroting ontlast. Hierdoor veroorzaakt deze maatregel geen
negatieve impact op de samenleving.
3.1 naar aanleiding van een voorgestelde ombuiging vanuit programma 3, buitenruimte, het inzetten
van een deel van de Algemene Reserve
Sommige soorten groen zijn duur in onderhoud. Voorbeelden zijn rozen en hagen. Om de
onderhoudskosten van groen in toom te houden willen we een deel van deze groensoorten omvormen
naar heesters en gras, die goedkoper in onderhoud zijn. Dit vraagt kortstondig om extra budget maar
het levert ons erna (meer) geld op. We stellen voor de investering van € 50.000 gedurende 3 jaar uit
de Algemene Reserve te dekken. De maatschappelijke impact vinden wij beperkt. Natuurlijk zullen
sommige bewoners het gedeeltelijk verdwijnen van rozen en hagen uit het straatbeeld betreuren. Dat
begrijpen wij. Echter, gezien de financiële situatie vinden we dit gevolg overkomelijk. Door goede
voorlichting van onze inwoners over het hoe en waarom hopen we te kunnen rekenen op begrip voor
deze aanpassing.
4.1 naar aanleiding van een voorgestelde ombuiging vanuit programma 4, financiën, het inzetten van
een deel van de Algemene Reserve
De afgelopen jaren hebben we al veel dure leningen kunnen saneren. Er zijn nog steeds
mogelijkheden, die we willen benutten. Om ruimte in de begroting te scheppen zijn er 2 opties om om
te gaan met nog bestaande duurdere leningen. Door de leningen over te sluiten of door de lasten van
de oude en nieuwe lening te vereffenen via een reserve. In de basis zit er voor het ontlasten van onze
begroting tussen het vormen van een reserve en daadwerkelijk herstructureren geen verschil. Het
klinkt wat technisch maar de basis voor beide opties is de offerte van de Bank Nederlandse
Gemeenten. De looptijd en het rentevoordeel bij herstructureren bepalen tevens de looptijd en de
hoogte van de reserve. Alsmede het jaarlijkse bedrag wat vanuit de reserve terugstroomt in de
exploitatie. Welke uitvoeringskeuze tussen de 2 volgende varianten we uiteindelijk het beste kunnen
maken vraagt nog om overleg met de bank en toezichthouder:
- reserve "rentelasten": verschil oude en nieuwe rente wordt gestort in een reserve en komt dmv
jaarlijkse onttrekkingen ten gunste van de begroting.
- oversluiten: rente en boete (agio) worden afgekocht en rente van lagere lening komt in de begroting.
Om de begroting te ontlasten vinden wij dit een verantwoorde maatregel die geen negatieve impact
heeft op onze samenleving.
5.1 het vullen van de gevormde reserve betaalbare en bereikbare woningen
De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in onze gemeente raakt ook de
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als voorbeeld geldt dat corporaties door verwervings- of
saneringsomstandigheden niet altijd in staat zijn projecten te ontwikkelen die uitmonden in betaalbare
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huur. In bepaalde gevallen kan de gemeente helpen dit toch mogelijk te maken door financieel bij te
springen. Ter ondersteuning van deze beleidsambitie en naar aanleiding van de eerdere raadsavond
over de mogelijke besteding van Eneco gelden stellen wij voor de eerder gevormde reserve
betaalbare en bereikbare woningen aan te vullen met een bedrag van € 1.500.000 vanuit de
Algemene Reserve. Deze maatregel heeft een gunstige maatschappelijke impact.
6.1 naar aanleiding van de negatieve prognose rondom De Omloop het oprichten van een reserve
Voor de realisatie van een combinatie woningbouw en sport/recreatie op de locatie De Omloop e.o.
hebben wij een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar. Op het
sportieve/recreatieve maatschappelijk onderdeel van dit voorstel rust een financieel tekort. Dat wordt
door ons geraamd op € 3.700.000. Om deze negatieve prognose af te dekken wordt de reserve De
Omloop gevormd en gevuld met een bedrag van € 3.700.000 vanuit de Algemene Reserve. Wij vinden
van dit voorstel een positief maatschappelijk effect voor onze inwoners uitgaan op zowel het gebied
van de volkshuisvesting als sport en recreatie.
7.1 het vullen van de gevormde reserve duurzaamheid
Wij staan als gemeente voor de taak mee te helpen de nationale ambitie tot realisatie te brengen op
het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt grote financiële inspanningen die inwoners niet alleen zullen
kunnen dragen. Naar aanleiding van de eerdere raadsavond over de mogelijke besteding van Eneco
gelden, en de gevormde reserve duurzaamheid, stellen wij voor deze bestaande reserve met een
bedrag van € 1.500.000 aan te vullen vanuit de Algemene Reserve. Ook van deze maatregel
verwachten wij positieve maatschappelijke effecten voor milieu en inwoners.
8.1 het ophogen van de voorziening Afvalstoffenheffing.
Om de tariefstijging van afvalstoffenheffing voor onze inwoners niet in 1 jaar maar over 2 jaar
kostendekkend te verwerken, dient de voorziening hiervoor ter dekking met een bedrag van €
600.000,- opgehoogd te worden.
Overleg gevoerd met
financiën
regieteam
Kanttekeningen
1.1 Een financiële opstelling is altijd een momentopname
De financiële opstelling is op basis van de informatie die op dit moment bekend is. Bij het
daadwerkelijk verwerken en uitvoeren van de voorstellen kan bijvoorbeeld de financiële opstelling en
uiteindelijke einduitkomst veranderen over de jaren. Eventuele aanpassingen en wijzigingen zullen via
de normale planning en control cyclus worden verwerkt en aangeboden.
Uitvoering/vervolgstappen
nvt
Financiën
Na verwerking van de voorstellen en wijzigingen vanuit de 1e begrotingswijziging, ziet het financieel
perspectief 2021-2024 eruit zoals weergegeven in onderstaand overzicht.
Financieel perspectief begroting 2021-2024.
Omschrijving
Saldo Primitieve Begroting 2021:

2021
-485.100

2022
-693.100

2023
2024
-602.900 -1.266.400

Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk C).

-267.450

-287.450

-287.450
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-232.450

Ombuigingen per Programma (hoofdstuk D).
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en
Algemeen Bestuur
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen &
Economie
Programma 3 Buitenruimte
Programma 4 Financiën
Programma 5 Educatie
Programma 6 Sport
Programma 7 Sociaal Domein
Bestuursondersteuning (programma 1)

1.019.720 1.474.760 1.536.140 1.560.440
12.700

312.700

362.700

412.700

-

-

-

-

329.900
389.920
28.000
226.700
32.500

349.900
411.360
28.000
340.300
32.500

365.900
375.540
28.000
371.500
32.500

365.900
343.840
28.000
377.500
32.500

Totaal aan Mutaties/Ombuigingen:

752.270 1.187.310 1.248.690 1.327.990

Saldo meerjarenperspectief ná 1e
Begrotingswijziging 2021:

267.170

Communicatie/participatie na besluitvorming
nvt

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Begrotingsscan Provincie inclusief aanbiedingsbrief.pdf
Raadsavond 7 sept 1e begr wijziging.ppt
Los raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2021.pdf
1e Begrotingswijziging 2021.docx
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494.210

645.790

61.590

CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
1e begrotingswijziging 2021.
Ombuigingen en inzet Eneco
gelden

Zaaknummer:
194016

De raad van de gemeente Albrandswaard,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 september 2020,

BESLUIT:
1. De 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage) vast te stellen en deze per programma te wijzigen
conform de programmawijzigingen zoals weergegeven in het overzicht onder het hoofdstuk financiën.

2. Een reserve innovatie en preventiesubsidie op te richten en te vullen met een bedrag van €
700.000,- uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 7, sociaal
domein.

3. Een reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte op te richten en te vullen met een bedrag van
€ 150.000,- uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 3,
buitenruimte.

4. Een reserve Rentelasten op te richten en te vullen met een bedrag van € 1.900.000,- uit de
Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 4, financiën.

5. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve betaalbare en bereikbare woningen met een bedrag
van € 1.500.000,- uit de Algemene Reserve.

6. Een reserve negatieve prognose De Omloop op te richten en te vullen met een bedrag van €
3.700.000,- uit de Algemene Reserve.

7. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve Duurzaamheid met een bedrag van € 2.500.000,- uit
de Algemene Reserve.

8. Akkoord te gaan met het ophogen van de voorziening Afvalstoffenheffing met een bedrag van €
600.000,- uit de Algemene Reserve.
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INLEIDING.
De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Dit speelt zelfs mondiaal. De impact is
ongekend voor de mensen die door het Coronavirus ziek zijn geworden of zelfs aan de gevolgen zijn
overleden. Onze gedachten gaan uit naar hen, de families om hen heen en de hulpverleners.
Veel inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de directe gevolgen en neveneffecten die
sommige maatregelen met zich meebrengen die zijn gericht op het inperken van de virusverspreiding.
Lockdown’s, inkomensverlies, gemis aan opdrachten, baanonzekerheid, steunpakketten, aanpassingen
in onderwijs en doorkruist studieverloop, afgelasten van (sport-)evenementen, exposities, uitvoeringen,
concerten en bijeenkomsten, geannuleerde reizen, thuiswerken, omgaan met quarantaine en hygiëne,
het wennen aan een 1,5 meter samenleving met, nog steeds, veel onzekerheden. Dit is nog maar een
kleine greep uit de facetten die het beeld van de voorbij maanden kenmerkt. Een beeld waar we
voorlopig nog niet vanaf lijken te zijn.
De stap van deze situatie in onze samenleving naar een gemeentebegroting is best groot en komt ons
nogal zakelijk voor. U deelt dit gevoel wellicht met ons. Ondanks dat zetten we deze stap omdat de
begrotingstaak uw en onze aandacht vraagt.
De financiële situatie van gemeenten staat onder druk. Dat blijkt uit de primitieve begroting 2021-2024
van onze gemeente. De primitieve begroting toont hoe we er financieel voorstaan wanneer we niet
ombuigen. We zijn als gemeente Albrandswaard niet de enige gemeente met financiële zorgen. Veel
gemeenten, waaronder wij, hebben deze situatie onder de aandacht gebracht van Gedeputeerde Staten
(toezichthouder) en VNG (belangenbehartiger bij het kabinet). Tot op heden zijn afdoende maatregelen
van het kabinet uitgebleven die “als vanzelf” onze begroting sluitend maken. We zullen zelf keuzes
moeten maken om dit te bereiken. Dat dat lukt is een belang dat telt. Inwoners hebben recht op een
gemeente die zich tot het uiterste inspant het eigen financieel huishoudboekje op orde te houden.
Wat veroorzaakt die financiële druk op onze begroting? De kostenstijging in het sociaal domein is
substantieel en grotendeels ook structureel. De uitvoering is steeds meer in stringente regelgeving
verankerd. Die strikte en dwingende rijksregelgeving maakt het ons en onze medewerkers in de
gemeentelijke praktijk niet altijd eenvoudiger om voortdurend die efficiëntie en effectiviteit van
oplossingen te realiseren, die wij beogen. De uitvoering is georganiseerd via (deels opgelegde)
samenwerkingsverbanden. De directe invloed, ook op de uitgavenontwikkeling, is daardoor minder
groot. Niet elke gemeentelijke partner in het samenwerkingsverband voelt dezelfde noodzaak. Dat
maakt het niet eenvoudiger. Hiernaast hebben we te maken met, wat we noemen, autonome factoren.
Dat zijn ontwikkelingen die we niet zomaar kunnen beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn
demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, en de praktijk van indicatiestelling door diverse redelijk
zelfstandig functionerende beroepsgroepen, zoals artsen en andere hulpverleners.
Ook andere gemeentelijke taken vragen (meer) geld. Het kabinet benadrukt de urgentie van transitieopgaven zoals klimaatadaptie, energietransitie en de overgang naar een duurzame en circulaire
economie. Hiervoor zijn veel middelen nodig die tot nu toe ontbreken. Het is goed en noodzakelijk dat
steeds meer milieuvriendelijkere verwerkingstechnieken van afvalstoffen worden ontwikkeld. Echter de
kosten ervan zijn hoog.
Het rijk introduceert regelmatig omvangrijke en complexe wetgeving. De gemeentelijke
uitvoeringskosten van die complexe wetgeving liggen vaak hoger dan het rijk compenseert. Het tekort
blijft dan helaas voor rekening van de gemeenten. Een voorbeeld van complexe wetgeving waarvan de
uitvoeringskosten hoger liggen dan de rijkscompensatie is de Omgevingswet.
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We constateren tot slot dat het onderhoud van bestaande voorzieningen en infrastructuur, bijvoorbeeld
gebouwen en groen, steeds meer kost. Niet zozeer omdat we het niveau op “nog mooier en nog
schoner” willen hebben. De betrokken kostenstijgingen zitten ‘m vooral in loon- en prijsstijgingen.
Tegen deze stroom van kostenstijgingen in staan we samen met u voor de opgave de financiën van
onze gemeente zo gezond mogelijk te houden. We hebben naar aanleiding van de primitieve begroting
(begroting op basis van ongewijzigd beleid) een ombuigingspakket samengesteld. Doel hiervan is een
sluitende begroting te verkrijgen. In onze brieven van 16 juni 2020 en 14 juli 2020 aan uw raad hebben
wij de noodzaak van een ombuigingspakket aangekondigd. Daarbij hebben wij u tevens in hoofdlijnen
geschetst waar onze gedachten naar uit gaan. In deze notitie hebben wij onze voorstellen uitgewerkt.
Bij het samenstellen van dit pakket zijn wij niet over één nacht ijs gegaan. Wij zijn ons namelijk erg
bewust van de impact die elke ombuigingsmaatregel heeft, voor inwoners, ondernemers,
maatschappelijke instellingen en onze eigen organisatie.
Bij de samenstelling van het ombuigingspakket hebben wij de afwegingen gemaakt langs de volgende
criteria:
- een zo klein mogelijk negatieve impact voor de inwoners;
- zoveel mogelijk de ambities van de Agenda van de Samenleving overeind houden;
- een zo eerlijk mogelijke verdeling van de ombuigingen over de onderscheiden
begrotingsprogramma’s;
- zoveel mogelijk handhaven van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente;
- een zo beperkt mogelijke verzwaring van de financiële lasten voor de inwoners.
Wij konden als gemeente in 2020 opbrengsten uit de verkoop van onze ENECO-aandelen aan de
algemene reserve toevoegen. Met uw raad is in het voorjaar een verkenning geweest hoe deze
opbrengsten ten goede kunnen komen van onze gemeenschap. We hebben uw suggesties gebruikt.
Tevens hebben wij aanvullende voorstellen gemaakt om een deel van de betrokken gelden zo in te
zetten dat de druk op onze financiële positie wordt verlicht. Bij voorkeur zo structureel mogelijk. Ook
hier zijn de inwoners immers bij gebaat. Het vermindert namelijk de noodzaak om ten koste van het
lokaal voorzieningenniveau het financieel huishoudboekje van de gemeente op orde te houden. Ook
deze voorstellen zijn in deze notitie toegelicht.
Het ombuigingspakket bieden wij u aan in de vorm van de 1ste begrotingswijziging. Het voordeel hiervan
is dat wij het voor u zo transparant mogelijk willen maken op welke onderdelen en in welke mate wij u
ombuigingen voorstellen.
Het college van Albrandswaard,
September 2020.
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A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE
Algemeen financieel kader
Algemeen kader is dat de gemeentefinanciën een solide basis vormt voor het gemeentelijk beleid en de
gemeentelijke ambities. Beleid en ambitie zullen aan de voorkant aan dit principe worden getoetst.
Eventuele tekorten die in programma’s van de begroting ontstaan, of extra uitgaven die moeten worden
gedaan, dienen in eerste aanleg ook binnen het programma zelf te worden opgelost.
Het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard dient minimaal voldoende te blijven
(Ratio > 1,0) gezien alle financiële onzekerheden waarmee wij als gemeente te maken hebben. Deze
financiële onzekerheden zijn ook niet altijd goed te kwantificeren. De bestemmingsreserves dekken
specifieke risico’s af, maar niet allemaal. De reservepositie blijft de komende jaren een belangrijk
aandachtspunt.

Financieel perspectief 2021
In onderstaande tabel wordt een financiële samenvatting gegeven van deze 1e begrotingswijziging
2021-2024.

Financieel perspectief begroting 2021-2024.
Omschrijving
Saldo Primitieve Begroting 2021:

Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk C).

Ombuigingen per Programma (hoofdstuk D).
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
Programma 3 Buitenruimte
Programma 4 Financiën
Programma 5 Educatie
Programma 6 Sport
Programma 7 Sociaal Domein
Bestuursondersteuning (programma 1)

Totaal aan Mutaties/Ombuigingen:
Saldo meerjarenperspectief ná 1e Begrotingswijziging 2021:
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Financieel toezichtkader van de provincie
In de begrotingscirculaire in 2021 hebben Gedeputeerde Staten de volgende uitgangspunten
aangegeven waar de begroting 2021 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te
blijven komen.
1. De begroting 2021 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de
meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2024 uiterlijk tot stand wordt gebracht.
2. De vastgestelde begroting 2021 dient tijdig voor 15 november aan Gedeputeerde Staten te zijn
toegezonden.
Met het ‘structureel en reëel evenwicht” in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de
structurele lasten zijn gedekt door structurele baten en dat er sprake is van realistische ramingen.
Presentatie van het structurele begrotingssaldo
(bedragen x € 1.000)
Saldo baten en lasten
Saldo mutaties reserves
Saldo ombuigingen
Saldo ombuigingen mutaties reserves
Begrotingssaldo
Saldo incidentele baten en lasten
Saldo incidentele baten en lasten ombuigingen
Gecorrigeerd saldo

2021
-993
508
241
511
267
-729
100
-362
nadeel

2022
-877
184
754
433
494
-102
55
448
voordeel

2023
-664
62
895
354
646
116
55
818
voordeel

2024
-1.388
122
1.054
275
62
116
0
179
voordeel

Ondanks dat we in 2021 nog geen voordelig gecorrigeerd saldo hebben, laten we in daaropvolgende
jaren duidelijk zien dat er door deze 1e begrotingswijziging een structureel evenwicht ontstaat.
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B. KADERS PROGRAMMABEGROTING en 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2021
Kaderstelling programmabegroting en 1e begrotingswijziging 2021
Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2021-2024 en deze 1e begrotingswijziging 2021 hebben wij de volgende kaders gehanteerd:
a.
Vertrekpunt voor de concept-Programmabegroting 2021-2024 is het saldo van de begroting 2020
met inachtneming van de uitkomsten van de 1e tussenrapportage 2020.
b.
Wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten
en het meerjareninvesteringsprogramma en voeren daarvoor reële ramingen op.
c.
Het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de
exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven.
d.
Wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de rekenkundige waarden zoals hieronder
opgenomen tabel A en B.
Tabel A
Jaar

Woningvoorraad per 1-1*

2020
2021
2022
2023
2024

Inwoners per 1-1**

10.496
10.655
10.853
10.853

25.607
25.989
26.464
26.464
26.910

11.039

* Bron: Planmonitor
** Bron: Inwoners doorberekend naar woningvoorraad en gemiddelde huishoudensgrootte voor Albrandswaard volgens het CBS

Tabel B
Omschrijving
Prijsontwikkeling:
Inflatiecorrectie
Subsidies:
Compensatie instellingen voor
prijs- en loonontwikkelingen
Gemeenschappelijke
regelingen:
Algemeen:
SVHW
MRDH
Mutaties
gemeentelijke
tarieven:
Onroerende
zaakbelastingen
(opbrengst)
Leges etc.
Inkomsten uit verhuur
Afvalstoffenheffing
kostendekkend (kd)
Rioolrecht kostendekkend (kd)
Begraafplaatsen (kd)
Gemeentefondsuitkering
(circulaire)
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2021

2022-2024

0%

1,4%

0%

1,4%

Begroting
4,25%-2,6%
2,8%-0,9%

Begroting/1,4%
4,25%-2,6%
2,8%-0,9%

3%
3%
3%
kd
kd
kd

3%
3%
3%
kd
kd
kd

Mei 2020

Mei 2020

Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling
Inflatiecorrectie en subsidies.
In het centraal economisch plan 2020 van het CPB wordt de inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex) voor 2021 voorlopig gesteld op 1,6%. In het meerjarenperspectief van onze
begroting 2022-2024 is gematigd 1,4% gehanteerd vanwege het doorlopen ombuigingsproces waarbij
voor elke budget een heroverweging en herberekening heeft plaatsgevonden.
Index gemeenschappelijke regelingen
Algemene regel is dat we de ingediende meerjarenbegrotingen exact gevolgd hebben, of 1,4%
gematigde index gehanteerd hebben voor het meerjarenperspectief 2022-2024.
Voor de GR’en regio Rotterdam – Rijnmond en NRIJ wordt jaarlijks een (raads)besluit genomen om de
berekeningsystematiek van de financiële werkgroep van de Kring van gemeentesecretarissen te volgen.
Deze komt uit op 1,4%. Het bestuur van SVHW heeft voor personele en materiële lasten respectievelijk
4,25% en 2,6% vastgesteld. Voor de kaderstelling van de MRDH wordt het Haaglanden kader gevolgd.
Deze bestaat eveneens uit een percentage voor personele en materiele lasten van respectievelijk 2,8%
en 0,9%.
Index gemeentelijke tarieven
Voor de gemeentelijke heffingen geldt het uitgangspunt van kostendekkend. Voor de leges,
gemeentebelasting en inkomsten uit verhuur geldt een (tarief of inkomsten) stijging van 3%.
Afvalstoffenheffing.
Op basis van bovenstaand uitgangspunt voor de gemeentelijke heffingen, leidt dit voor de
afvalstoffenheffing tot een aanzienlijke stijging in de primaire begroting 2021-2024. De oorzaken van de
kostenstijging zijn onder andere:
- Hogere verwerkingskosten van restafval (nieuwe tarieven aanbesteding).
- Hogere kosten bedrijfsvoering NV BAR-Afval.
- Opbrengstdaling van herbruikbaar afval (papier/plastic/metalen).
- Uitstel DIFTAR.
Zoals u in de primaire begroting kunt zien resulteert deze kostenstijging, met als uitgangspunt
kostendekkendheid, tot een tariefsstijging voor inwoners met ongeveer 41%. Dit vinden wij als college
voor onze inwoners een ongewenste grote stijging in één jaar. Wij stellen daarom voor om de huidige
voorziening afvalstoffenheffing vanuit de algemene reserve aan te vullen met € 600.000,Hiermee kunnen wij het scenario bekostigen om deze kostenstijging voor onze inwoners over twee jaar
uit te spreiden. Dit geeft een tariefsstijging van 21% in 2021 in plaats van 41%.
Het streven is om in 2022 dan kostendekkendheid te realiseren; dit onder voorbehoud van (autonome)
ontwikkelingen en de invoersnelheid van DIFTAR. De nieuwe tarieven zullen bij de vaststelling van de
belastingverordening 2021 in de raadsvergadering van december 2020 worden aangeboden.
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C. AUTONOME ONTWIKKELINGEN 2021-2024.
Autonome ontwikkelingen vinden plaats die hun invloed hebben op de beleidsagenda van 2021 en de
financiën van Albrandswaard. Ook zijn hierdoor aanpassingen nodig op het bestaande beleid.
Onderstaand benoemen wij de onderwerpen en geven daar waar mogelijk de financiële gevolgen weer.
Investering/Product

Omschrijving

Structurele gevolgen
2021
2022

2023

2024
-15.000

Wonen

Regionale samenwerking

-15.000

-15.000

-15.000

Wonen
OmgevingsWet

Actualisatie woonvisie
ICT en nieuwe taken

-30.000
-55.000

-55.000

-55.000

OmgevingsWet

Uitwerking Omgevingsvisie

-30.000
70.000

70.000

70.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-7.450

-7.450

-7.450

-7.450

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-100.000

-250.000

-250.000

-250.000

-267.450

-287.450

-287.450

-232.450

Dienstverlening
Beheer Openbare
Ruimte

Verlaging eerder opgehoogde
budget ivm vulling reserve
Invoering ICT systeem voor
uitvoering WvGGZ
Dashboard baliemeting
Areaaluitbreiding Noordrand
waterwegen

Diverse producten

Gevolgen Corona pandemie

Duurzaamheid
Sociaal/ICT

Totaal

Wonen.
De bestuurlijke ondersteuning in de regionale samenwerking heeft betrekking op een financiële bijdrage
aan het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. De bijdrage was voor 2020 eenmalig in de
begroting opgenomen en wordt vanaf 2021 structureel begroot.
De actualisatie van de Woonvisie is als speerpunt opgenomen in de programmabegroting 2021, omdat
wij graag willen inspelen op innovatieve ideeën en nieuwe woonvormen. Daarnaast neemt het aantal
inwoners met dementie de komende jaren ook in Albrandswaard fors toe. Dit maakt het noodzakelijk om
woonvormen voor deze inwoners en de zorgverlening goed op elkaar af te stemmen.
OmgevingsWet.
De hoofdlijn van de Omgevingsvisie wordt in 2021 voor enkele specifieke gebieden in Albrandswaard
concreter uitgewerkt in zogenaamde gebiedsprogramma’s. Dit is als speerpunt opgenomen in de
programmabegroting 2021 en hiervoor zijn incidenteel extra middelen nodig. Daarnaast zijn tot 2024
extra middelen nodig om alle processen voor de Omgevingswet te kunnen inrichten. De
invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari 2022. De gevraagde middelen zijn nodig voor
vernieuwing van informatievoorzieningen, aansluiting op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) en het opleiden van medewerkers. Dit loopt ook na 1 januari 2022 nog door.
Duurzaamheid
In verband met het voorstel om de gevormde reserve duurzaamheid te vullen met € 2.500.000,- (zie
hoofdstuk E), is de verwachting dat we minder aanspraak zullen maken op het eerder gevormde
structurele budget binnen het programma. We stellen daarom voor dit budget structureel met ingang
van 2022 met € 70.000,- te verlagen, waarbij dit budget dekking geeft voor de doorlopende kosten en
de reserve voor incidentele uitgaven/investeringen.
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Sociaal/ICT.
Voor het kunnen uitvoeren van de WvGGZ is er een nieuw ICT systeem nodig met een jaarlijks
kostenplaatje van ongeveer € 15.000,Dienstverlening.
De wensen en verwachtingen van onze inwoners met betrekking tot onze dienstverlening verandert.
Om hier zo goed en adequaat mogelijk op in te spelen vinden wij het wenselijk om doorlopend de
klanttevredenheid te meten. Om dit te kunnen doen zijn verschillende systemen op de markt. In 2021
willen wij een besluit nemen over de aanschaf van een systeem dat doorlopend de kwaliteit van onze
dienstverlening monitort.
Beheer Openbare Ruimte.
Voor de areaaluitbreiding van de waterwegen aan de Noordrand hebben we voor onderhoudskosten
ongeveer € 15.000,- per jaar extra nodig.
Gevolgen Corona pandemie.
Ondanks dat we nog geen nauwkeurige inschatting kunnen maken omtrent de structurele kosten door
de Corona crisis, is onze inschatting dat het toch minimaal om de genoemde bedragen zal gaan. Wij
denken hierbij in ieder geval aan extra kosten voor participatie en bijstand en daarbij behorende
ambtelijke inzet. We proberen u bij de 2e tussenrapportage 2020 meer nauwkeurige cijfers te
presenteren en een concreet beeld te schetsen.
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D. Ombuigingen per Programma.
Onderstaand geven wij per programma een overzicht van voorgestelde ombuigingen/bezuinigingen met
daarbij een inschatting van de (financiële) gevolgen voor onze bedrijfsvoering en maatschappelijke
impact.
Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur:
Product
Omschrijving
Structurele gevolgen
2021
2022
2023
2024
Halvering budget particuliere
Veiligheid.
5.000
5.000
5.000
5.000
beveiliging.
Dienstverlening.

Legesverhoging.

BAR-bijdrage.

Taakstelling GR BAR.

Totaal:

7.700

7.700

7.700

7.700

0

300.000

350.000

400.000

12.700

312.700

362.700

412.700

Particuliere beveiliging.
Halveren van het budget inzet van particuliere beveiliging: Particuliere beveiliging wordt in de gemeente
ingezet als middel om woninginbraken, auto- en fietsendiefstallen tegen te gaan. Met de particuliere
beveiliging creëren we meer ogen en oren in de wijk op de zogenaamde hotspotlocaties.
Er is in de cijfers geen duidelijke daling van delicten te zien na de inzet van dit instrument. Wel lijkt het
vooral een preventieve werking te hebben, maar ook bewustwording en zichtbaarheid. We overwegen
de BOA's en politie extra in te zetten op hotspotlocaties in bepaalde perioden. Ook de inzet van de
Mobiele Camera Unit is een goed alternatief.
Legesverhoging.
We stellen voor om de volgende leges te verhogen:
1. Huwelijksleges: bij een verhoging van € 50,- levert dit - afhankelijk van het aantal huwelijken in een
jaar - ongeveer € 4.000,- op. Daarbij moet opgemerkt worden dat er in 2019 50% minder betaalde
huwelijken zijn geweest dan in 2018.
2. Trouwboekje: bij een verhoging van € 10,- levert dit ongeveer € 700,- per jaar op.
3. Uittreksels: de kosten van de uittreksels kunnen verhoogd worden. Op jaarbasis levert dit bij een
verhoging van € 65,- per uittreksel ongeveer € 3.000,- per jaar op. Voor alle andere producten hanteren
we de landelijk vastgestelde tarieven. Daarbij zitten we aan de maximumbedragen. Het totaalbedrag is
afhankelijk van de werkelijke aantallen die op jaarbasis plaatsvinden. De kosten voor de dienstverlening
aan inwoners worden hiermee hoger.
Taakstelling GR-BAR.
Conform de door de raden van de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen en de reactie
hierop van het DB, boeken we voor de BAR-Organisatie een taakstelling in op basis van nog te bepalen
scenario's 1/2/3% => 150/300/450k ingaande 2022. Het genomen uitgangspunt is 2-3%
bijdrageverlaging voor Albrandswaard met een (groei) staffel.
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Programma 3. Buitenruimte:
Product
Omschrijving
2021

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

20.000

40.000

40.000

40.000

Openbaar groen
dagelijks onderhoud.

Omvorming beplanting naar
goedkoper en eenvoudiger
beheer.

Planmatig onderhoud
wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

100.000

100.000

100.000

100.000

Dagelijks onderhoud
wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

60.200

60.200

60.200

60.200

19.000

19.000

19.000

19.000

40.000

40.000

40.000

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Minder externe advieskosten.

2.500

2.500

2.500

2.500

14.200

14.200

14.200

14.200

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Riolering

Verlaging Inspectiekosten.
Verhoging kosten i.r.t. enkele
van de bovenstaande
ombuigingen.
Verhoging kostentoerekening.

75.000

75.000

75.000

75.000

Vastgoed

Besparing op onderhoud.

0

0

16.000

16.000

329.900

349.900

365.900

365.900

Gladheidsbestrijding.
Civiele kunstwerken
Straatmeubilair.
Waterwegen
planmatig onderhoud.
Speelvoorzieningen.
Kabels en Leidingen.

Besparing door mildere
winters/goedkopere inkoop.
Minder onderhoud.
Minder onderhoud.

Totaal:

Openbaar groen dagelijks.
Investeren in de dure beheergroepen zoals rozen en hagen en omvormen naar heester beplanting en
gras. Dit vraagt wel een investering van € 50.000 gedurende 3 jaar waarbij we voorstellen die uit de
ontvangen Enecogelden/Algemene reserve te dekken. Grote plantvakken en lintbeplanting
(langs doorgaande wegen), bedrijventerreinen, sportcomplexen, etc. worden omgevormd naar
ruwgras / kruidenrijke grasvelden; met 1x per jaar maaien en afvoeren van het maaisel.
Planmatig en dagelijks onderhoud wegen.
Voor de korte termijn is dit mogelijk zonder dat de kwaliteit te veel achteruit gaat. Langer (meer dan 5
jaar) in stand houden zorgt voor meer hobbels, gaten, losse stoeptegels, plaatselijke reparaties
(lappendeken), plassen, etc. Alleen het noodzakelijke onderhoud kan worden gedaan.
Gladheidsbestrijding.
We houden rekening met de mildere winters. Maatschappelijk effect is klein omdat dit alleen vraagt om
goede planning/inkoop en een adequate (flexibel inzetbare) formatie binnen de buitendienst.
Civiele kunstwerken.
Minder schilderwerk waardoor het kwaliteitsniveau van de kunstwerken verminderd. We voeren alleen
het noodzakelijke onderhoud uit (bijvoorbeeld plekgewijs schilderen bij afbladderende verf) waarbij op
de lange termijn een grotere kans bestaat op houtrot en roest.
Straatmeubilair.
Minder vervangen/plaatsen van straatmeubilair en een beperking van het aantal afvalbakken in de
openbare ruimte. Hoofdzakelijk blijven er alleen afvalbakken op verblijfsplekken. Afvalbakken op routes
verdwijnen. Minder verzoeken voor het vervangen/plaatsen van straatmeubilair zullen worden
gehonoreerd.
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Waterwegen planmatig onderhoud.
We verminderen het budget voor externe advieskosten. Hiervan maken we al steeds minder gebruik.
Speelvoorzieningen/inspectiekosten.
Dit wordt bijna volledig al door de GR BAR uitgevoerd. Dit budget kan vervallen.
Kabels en Leidingen.
Iets hogere kosten om zo enkele van bovenstaande ombuigingen mogelijk te maken (verschuiving van
budget).
Riolering.
We stellen voor om de kostentoerekening aan riolering meer in lijn te brengen met de daadwerkelijk
gemaakte kosten in de afgelopen jaren. Het gaat dan om een verhoogde toerekening van
straatreiniging (naar 25%), kolkenonderhoud (naar 75%) en baggeren (naar 50%). Hierdoor nemen de
kosten in exploitatie af en binnen het product riolering toe. Hiervoor hebben we voorlopig voldoende
voorziening/reserves ter dekking, waardoor het tarief voor de inwoners op korte termijn niet hoeft te
stijgen maar de daadwerkelijk begroting van riolering wel een betere en reële raming wordt.
Vastgoed.
Onderzoeken naar mogelijkheden afstoten schoolgebouw Poortugaal Noord op de lang(ere) termijn.
Verlaging onderhoudskosten voor dit pand. Wellicht in combinatie met andere ontwikkelingen te bezien.

Programma 4. Financiën:
Product
Omschrijving

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

2021
Belasting/inkomsten.

Reserve rentelasten

Algemeen:

Extra inkomsten op basis van
raming woningbouw en
inwoneraantal (zie tabel A
pag.7)
Vorming reserve rentelasten
op basis van opgave dure
leningen BNG.
Stelpost: ca 10% niet (tijdig)
te realiseren van het gehele
ombuigingspakket.

0

150.000

200.000

250.000

511.000

433.000

354.000

275.000

-121.080

-171.640

-178.460

-181.160

389.920

411.360

375.540

343.840

Algemene inkomstenraming.
Op basis van de raming van het aantal woningen en inwoners vinden wij het verantwoord om hierop
onze inkomstenraming aan te passen. Het gaat dan om toekomstige inkomsten van extra OZB
(woningaantal) als inkomsten uit de Algemene Uitkering (inwoneraantallen etc.).
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat we in de primaire begroting al rekening hebben gehouden
(conform VNG calculaties) dat onze Algemene Uitkering sterk zal dalen door het beoogde
herverdelingseffect waarbij vooral, zoals het zich nu laat aanzien, kleine(re) gemeenten minder
inkomsten zullen gaan krijgen uit deze Rijksbijdrage.
Reserve rentelasten.
Om structurele ruimte te creëren in de begroting vanuit de huidige leningen, zijn er twee opties.
Het daadwerkelijk oversluiten, of het creëren van een reserve. In de basis zit er tussen het vormen van
een reserve en daadwerkelijk herstructureren geen verschil. De basis voor beide opties is de opgave
van de BNG. De looptijd en het rentevoordeel bij daadwerkelijk herstructureren, bepalen tevens de
looptijd en de hoogte van de reserve, alsmede het jaarlijkse bedrag wat vanuit de reserve terugstroomt
in de exploitatie.
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Het vormen van een reserve "rentelasten" kent de volgende voordelen ten opzicht van daadwerkelijk
oversluiten:
•
•
•
•
•

geen boeterente, middelen blijven in eigen beheer.
heeft verder geen effect op tarieven en geen administratieve doorwerking en verwerking
renterisiconorm binnen begroting.
is nog terug te draaien in financieel goede tijden.
effect op begroting is gelijk aan herstructurering.
is eenvoudig en transparant door te voeren zonder risico tussen besluitvorming en
daadwerkelijk oversluiten.

Kanttekening:
De provincie leunt vooralsnog vooral op het BBV. Hierin staat dat in principe alle toevoegingen en
onttrekkingen aan een reserve incidenteel van aard zijn. De enige uitzondering is een reserve
kapitaallasten.
De financiële situatie binnen gemeenten, mede door ontwikkelingen en beleid vanuit Den Haag (onder
andere fluctuaties en onzekerheden binnen het gemeentefonds en overhevelen taken zonder
evenredige budgetten), creëert echter de noodzaak om creatief en ondernemend te kijken naar
mogelijkheden binnen de begroting en de grenzen op te zoeken en wellicht wat op te rekken. Mede ter
onderschrijving van eerdere signalen die zijn afgegeven richting Den Haag over de financiële situatie
binnen gemeenten.
Er zijn inmiddels meer gemeenten die het vormen van een reserve "overrente" overwegen of
doorvoeren. Inmiddels is bij de commissie BBV gevraagd of er voor de reserve "overrente" een zelfde
uitzondering gemaakt kan worden als voor een kapitaallasten reserve. Deze casus loopt. Ook is de
optie met de accountant besproken, die staat achter het initiatief en noemt als één van de opties "je kan
het ook gewoon proberen", maar is hierin ook niet beslissingsbevoegd. Ook in de gesprekken bij de
provincie, van 9 juli jongstleden, is de optie en de noodzaak tot financiële aanpassing en
ondernemerschap ter tafel gebracht door enkele wethouders.
De kans is aanwezig dat de provincie, vanuit haar controlerende rol, het BBV niet ruimer of vrijer
interpreteert, en het vormen van een reserve "overrente" niet toestaat. Dan zullen we het moeten
corrigeren in 2021, door alsnog een daadwerkelijke herstructurering van de leningen door te laten
voeren via de BNG.
De opgave vanuit de BNG is een momentopname, en aan fluctuatie onderhevig. Mocht uiteindelijk een
daadwerkelijke herstructurering nodig zijn, zullen de bedragen verschillen met wat nu in het voorstel
staat. Afhankelijk van tijd, hoogte bedrag en rentepercentages.
Algemene stelpost ombuigingen.
Ondanks dat we ervan overtuigd zijn een concreet en haalbaar pakket aan ombuigingen aan u voor te
leggen, moeten we ook zo eerlijk zijn dat de praktijk vaak weerbarstiger is en niet alle ombuigingen
(deels) haalbaar blijken of worden ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. We nemen hiervoor een
stelpost op van 10% van het totaalbedrag aan voorgestelde ombuigingen waardoor we niet in de
toekomst een mogelijk “gat” in onze begroting veroorzaken. We zullen deze stelpost ieder nieuw
begrotingsjaar opnieuw beoordelen op nut en noodzaak en indien nodig u vragen deze bij te stellen.

Programma 5. Educatie:
Product
Omschrijving

Structurele gevolgen
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Educatieve agenda.
Leerplicht.

Halvering van het budget
educatieve agenda.
Aframen budget op basis van
jaarlijks overschot in de
afgelopen jaren.

Totaal:

2021

2022

2023

2024

18.000

18.000

18.000

18.000

10.000

10.000

10.000

10.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Na analyse hebben we vastgesteld dat we in de afgelopen jaren op deze posten budget overhielden en
daarom stellen we nu in deze ombuigingsronde aan u voor om deze af te ramen met genoemde
bedragen. Dit betekent wel dat we verdere ambities op dit vlak moeten beperken.

Programma 7. Sociaal Domein:
Product
Omschrijving
Subsidies SWA en
jongerenwerk

Verlaging bijdragen SWA

Extra mogelijkheden verhuur
door SWA geeft verlaging
bijdrage gemeente.
Preventielessen verslaving
Bijdrage SWA.
door SWA op scholen vervalt.
Project aanpak
Participatie.
jeugdwerkeloosheid vervalt.
Innovatie en
Opvoeren reserve innovatie
preventiesubsidies.
en preventiesubsidies.
Verlaging budget door
Gratis OV 60+ minima aanpassing naar werkelijk
gebruik.
Handhaving
Verlaging kosten handhaving
Budget over in afgelopen
Schuldhulpverlening
jaren
Totaal:
Inkomsten verhuur.

2021

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

30.000

30.000

30.000

30.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

16.000

16.000

16.000

16.000

74.500

74.500

74.500

74.500

25.000

25.000

25.000

25.000

51.200

174.800

206.000

212.000

15.000

0

0

0

226.700

340.300

371.500

377.500

Subsidie SWA en jongerenwerk:
Door meer samenwerking met verenigingen en organisaties én door werkzaamheden van het
jongerenwerk te verschuiven naar de buurtsportcoach is in overleg met de SWA een bezuiniging
mogelijk van € 30.000 zonder dat daar, met de kennis van nu, grote maatschappelijke gevolgen te
verwachten zijn.
Participatie.
Alle jongeren zonder startkwalificatie én een groot deel van de Albrandswaardse jongeren zonder werk
worden geholpen via “de jonge Krijger” Omdat hier dubbelingen zitten met het project aanpak
jeugdwerkloosheid kunnen we het project aanpak jeugdwerkloosheid laten vervallen zonder grote
maatschappelijke gevolgen.

Innovatie en preventiesubsidies.
In plaats van een jaarlijkse raming van € 74.500,- aan subsidies aan innovatie en preventie, stellen we
voor om een reserve hiervoor te vormen uit de ontvangen Enecogelden van € 700.000,- waaruit we
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naar onze inschatting de komende 10 jaar de aanvragen kunnen financieren. Hierdoor kan het huidige
budget uit de exploitatie vervallen.
Gratis OV 60+ minima.
Het gratis OV voor 60+ minima kost minder dan begroot. We kunnen het budget structureel verlagen
met € 25.000,Handhaving.
Op basis van de gepresenteerde knoppen waaraan we kunnen draaien om de (toekomstige) kosten
binnen het sociaal domein te kunnen blijven beheersen, stellen wij voor om het onderdeel handhaving
te gaan doorvoeren. Gestaffeld kunnen we hierbij de vermelde kosten inboeken als kostenbesparing.
Schuldhulpverlening.
In de afgelopen jaren hebben we telkens ongeveer € 15.000,- overgehouden aan budget
schuldhulpverlening. We stellen nu voor om dit budget alleen voor 2021 af te ramen met dit bedrag,
omdat we nog niet kunnen overzien hoe de schuldhulpverlening er meerjarig uit zal komen te zien.
Mede gezien de coronacrisis.

Bestuursondersteuning (programma 1):
Product
Omschrijving
Bestuursondersteuning Bezuiniging bezetting
Regieteam
regieteam.
Totaal Bestuur:

2021

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Bestuursondersteuning.
Net als de taakstelling voor de GR BAR-organisatie stellen we voor om 2-3% te bezuinigen op ons
regieteam.
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E. Inzet Enecogelden/Algemene Reserve.
Bij het vaststellen van de 1e tussenrapportage 2020 is het ontvangen bedrag van € 17.055.400,voorlopig aan de Algemene Reserve toegevoegd. Ons voorstel is om hiervan de volgende bedragen in
te zetten voor:
Algemene reserve

Saldo per
31-12-2019

Algemene Reserve.

8.894.794

Storting opbrengst aandelenverkoop Eneco (1e tr 2020).
Saldo ná 1e tussenrapportage 2020:

Saldo per
31-12-2020
5.786.292
17.055.400
22.841.692

Uitnames uit ombuigingsvoorstellen:
Reserve Innovatie & preventiesubsidie fonds 10 jr.Sociaal
Reserve kapitaallasten BOR 3 x € 50.000,Reserve rentelasten
Reserve betaalbare woningen.
Reserve negatieve prognose De Omloop.
Reserve duurzaamheid.
Ophoging voorziening Afvalstoffen.

-700.000
-150.000
-1.900.000
-1.500.000
-3.700.000
-2.500.000
-600.000

Actueel Saldo:

11.791.692

Met het resterende saldo zien we tevens een versterking van ons weerstandsvermogen:
Beschikbare weerstandscapaciteit na 1e wijziging 2021
Weerstandsonderdelen
Algemene reserve
Reserve MPO
Reserve Sociaal domein
Beschikbare weerstandscapaciteit

Huidige capaciteit
€ 11.791.700
€ 1.905.300
€ 1.519.300
€ 15.216.300

Beschikbare
weerstandscap
aciteit

Ratio
weerstandsve
rmogen =
Benodigde
weerstandscap
aciteit

€ 15.216.300
=

=
(€ 3.026.799 +
€ 909.000) = €
3.965.799
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Ombuigingen
Albrandswaard
7 sept 2020

Programma:

• Welkom
•
•
•
•
•

Primaire begroting
Ontwikkelingen
Proces ombuigingen
Ombuigingen per programma
Resultaat en reserves

Primaire begroting
omschrijving
Saldo primitieve begroting
Structurele gevolgen jaarrekening 2019
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020
Verschil 1e TR en werkelijkheid
Totaal na 1e TR 2020

2021
290.000
14.000
-157.300
-495.900
0
-349.200

2022
628.400
14.000
-157.300
-457.800
0
27.300

2023
1.830.200
14.000
-157.300
-515.300
100
1.171.700

2024
1.830.200
14.000
-157.300
-467.200
-1.400
1.218.300

445.300
16.000
142.800

340.500
-104.200
134.300

138.000
-126.200
165.600

-29.200
-148.400
333.900

Onvermijdelijke ontwikkelingen
BAR Begroting 2021
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021
Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding).
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging
Waterwegen
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020.
Structureel minder inkomsten begraven
Doelgroepenvervoer structureel.
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr.
Meicirculaire 2020
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario).

-88.000
-250.000
-20.000
-152.000
-44.000
-78.000
31.000
25.000
-200.000
-50.000
-150.000
0
236.000
0

-88.000
-300.000
-25.000
-152.000
-44.000
-78.000
31.000
25.000
-200.000
-50.000
-170.000
-150.000
510.000
-400.000

-88.000
-350.000
-25.000
-152.000
-44.000
-78.000
31.000
25.000
-200.000
-50.000
-190.000
-150.000
319.000
-1.000.000

-88.000
-400.000
-25.000
-152.000
-44.000
-78.000
31.000
25.000
-200.000
-50.000
-210.000
-150.000
100.000
-1.400.000

Saldo begroting na wijzigingen

-485.100

-693.100

-602.900

-1.266.400

indexering
kapitaallasten
diverse aanpassingen exploitatie

Ontwikkelingen na primaire begroting
Investering/Product

Omschrijving

Structurele gevolgen
2022
2021

2023

2024
-15.000

Wonen

Regionale samenwerking

-15.000

-15.000

-15.000

Wonen
OmgevingsWet

Actualisatie woonvisie
ICT en nieuwe taken

-30.000
-55.000

-55.000

-55.000

OmgevingsWet

Uitwerking Omgevingsvisie

-30.000
70.000

70.000

70.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-7.450

-7.450

-7.450

-7.450

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-100.000

-250.000

-250.000

-250.000

-267.450

-287.450

-287.450

-232.450

Dienstverlening
Beheer Openbare
Ruimte

Verlaging eerder opgehoogde
budget ivm vulling reserve
Invoering ICT systeem voor
uitvoering WvGGZ
Dashboard baliemeting
Areaaluitbreiding Noordrand
waterwegen

Diverse producten

Gevolgen Corona pandemie

Duurzaamheid
Sociaal/ICT

Totaal

Proces ombuigingen

• Doelstelling
• Uitgangspunten en kaders
• Traject en betrokkenen

Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur:
Omschrijving
Structurele gevolgen
Product
2024
2021
2022
2023
Halvering budget particuliere
5.000
5.000
Veiligheid.
5.000
5.000
beveiliging.
Dienstverlening.
Legesverhoging.
7.700
7.700
7.700
7.700
BAR-bijdrage.

Taakstelling GR BAR.

Totaal:

0

300.000

350.000

400.000

12.700

312.700

362.700

412.700

Bestuursondersteuning (programma 1):
Product
Omschrijving
Bestuursondersteuning Bezuiniging bezetting
Regieteam
regieteam.
Totaal Bestuur:

2021

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Programma 3. Buitenruimte:
Omschrijving
Product
2021

Structurele gevolgen
2024
2023
2022

20.000

40.000

40.000

40.000

Openbaar groen
dagelijks onderhoud.

Omvorming beplanting naar
goedkoper en eenvoudiger
beheer.

Planmatig onderhoud
wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

100.000

100.000

100.000

100.000

Dagelijks onderhoud
wegen.

Verlaging onderhoudsniveau.

60.200

60.200

60.200

60.200

19.000

19.000

19.000

19.000

40.000

40.000

40.000

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Minder externe advieskosten.

2.500

2.500

2.500

2.500

14.200

14.200

14.200

14.200

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

Riolering

Verlaging Inspectiekosten.
Verhoging kosten i.r.t. enkele
van de bovenstaande
ombuigingen.
Verhoging kostentoerekening.

75.000

75.000

75.000

75.000

Vastgoed

Besparing op onderhoud.

0

0

16.000

16.000

329.900

349.900

365.900

365.900

Gladheidsbestrijding.
Civiele kunstwerken
Straatmeubilair.
Waterwegen
planmatig onderhoud.
Speelvoorzieningen.
Kabels en Leidingen.

Totaal:

Besparing door mildere
winters/goedkopere inkoop.
Minder onderhoud.
Minder onderhoud.

Programma 5. Educatie:
Product
Omschrijving
Educatieve agenda.
Leerplicht.
Totaal:

Halvering van het budget
educatieve agenda.
Aframen budget op basis van
jaarlijks overschot in de
afgelopen jaren.

2021

Structurele gevolgen
2022
2023
2024

18.000

18.000

18.000

18.000

10.000

10.000

10.000

10.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Programma 7. Sociaal Domein:
Omschrijving
Product
Subsidies SWA en
jongerenwerk

Verlaging bijdragen SWA

Extra mogelijkheden verhuur
Inkomsten verhuur.
door SWA geeft verlaging
bijdrage gemeente.
Preventielessen verslaving
Bijdrage SWA.
door SWA op scholen vervalt.
Project aanpak
Participatie.
jeugdwerkeloosheid vervalt.
Innovatie en
Opvoeren reserve innovatie
preventiesubsidies.
en preventiesubsidies.
Verlaging budget door
Gratis OV 60+ minima aanpassing naar werkelijk
gebruik.
Verlaging kosten handhaving
Handhaving
conform presentatie.
Budget over in afgelopen
Schuldhulpverlening
jaren
Totaal:

2021

Structurele gevolgen
2023
2024
2022

30.000

30.000

30.000

30.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

16.000

16.000

16.000

16.000

74.500

74.500

74.500

74.500

25.000

25.000

25.000

25.000

51.200

174.800

206.000

212.000

15.000

0

0

0

226.700

340.300

371.500

377.500

Programma 4. Financiën:
Product
Omschrijving

Structurele gevolgen
2024
2022
2023

2021
Belasting/inkomsten.

Reserve rentelasten

Algemeen:

Extra inkomsten op basis van
raming woningbouw en
inwoneraantal (zie tabel A
pag.5)
Vorming reserve rentelasten
op basis van opgave dure
leningen BNG.
Stelpost: ca 10% niet (tijdig)
te realiseren van het gehele
ombuigingspakket.

0

150.000

200.000

250.000

511.000

433.000

354.000

275.000

-121.080

-171.640

-178.460

-181.160

389.920

411.360

375.540

343.840

Financieel perspectief begroting 2021-2024.
Omschrijving

2021

2022

2023

Saldo Primitieve Begroting 2021:

-485.100

-693.100

-602.900

-1.266.400

Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk C).

-267.450

-287.450

-287.450

-232.450

1.019.720

1.474.760

1.536.140

1.560.440

12.700

312.700

362.700

412.700

-

-

-

-

Programma 3 Buitenruimte

329.900

349.900

365.900

365.900

Programma 4 Financiën

389.920

411.360

375.540

343.840

Programma 5 Educatie

28.000

28.000

28.000

28.000

-

-

-

-

226.700

340.300

371.500

377.500

32.500

32.500

32.500

32.500

Totaal aan Mutaties/Ombuigingen:

752.270

1.187.310

1.248.690

1.327.990

Saldo meerjarenperspectief ná 1e Begrotingswijziging
2021:

267.170

494.210

645.790

61.590

Ombuigingen per Programma (hoofdstuk D).
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen
Bestuur
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Programma 6 Sport
Programma 7 Sociaal Domein
Bestuursondersteuning (programma 1)

2024

Algemene reserve

Algemene Reserve.

Saldo per

Saldo per

31-12-2019

31-12-2020

8.894.794

Storting opbrengst aandelenverkoop Eneco (1e tr 2020).
Saldo ná 1e tussenrapportage 2020:

5.786.292
17.055.400
22.841.692

Uitnames uit ombuigingsvoorstellen:
Reserve Innovatie & preventiesubsidie fonds 10 jr.Sociaal

-700.000

Reserve kapitaallasten BOR 3 x € 50.000,-

-150.000

Reserve rentelasten

-1.900.000

Reserve betaalbare woningen.

-1.500.000

Reserve negatieve prognose De Omloop.

-3.700.000

Reserve duurzaamheid.

-2.500.000

Ophoging voorziening Afvalstoffen.

Actueel Saldo:

-600.000

11.791.692
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Gemeente

Albrandsuaard

Voorstel
Onderwerp:
College van burgemeester
1e begrotingswijziging 2021. Ombuigingen en inzet 1 en wethouders
Eneco gelden
8 september 2020

Zaaknummer

Portefeuillehouder

Openbaar

194016

Marco Goedkneg

E-mailadres opsteller
k.weeda@bar-organisatie.nl

Geadviseerd besluit
De raad voor te stellen:
1. De 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage) vast te stellen en deze per programma te wijzigen
conform de programmawijzigingen zoals weergegeven in het overzicht onder het hoofdstuk financiën.

2. Een reserve innovatie en preventiesubsidieop te richten en te vullen met een bedragvan €
700.000,- uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingen bij programma 7, sociaal
domein.

3. Een reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte op te richten en te vullen met een bedrag van

€ 150.000,-uit de Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingenbij programma3,
buitenruimte.

4. Een reserve Rentelastenop te richtenen te vullen met een bedrag van € 1.900.000,-uit de
Algemene Reserve,zoals vermeld onder de ombuigingenbij programma 4, financiën
5. Akkoordte gaan met het vullen van de reserve betaalbare en bereikbare woningenmet een bedrag
van € 1.500.000,- uit de Algemene Reserve.

6. Een reservenegatieve prognose De Omloopop te richten en te vullen met een bedrag van €
3.700.000,-uit de Algemene Reserve.
7. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve Duurzaamheidmet een bedrag van € 2.500.000,- uit

de AlgemeneReserve.
8. Akkoord te gaan met het ophogen van de voorziening Afvalstoffenheffing met een bedrag van €

600.000,-uit de AlgemeneReserve.

Voorstel
Inleiding
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Raadsvoorstel
Inleiding
De financiële situatIe van de gemeente staat onder druk. Hierin staan wij als Albrandswaard niet
alleen . Veel gemeenten, waaronder wij, hebben de zorgelijke financiële positie onder de aandacht
gebracht van Gedeputeerde Staten (toezichthouder) en VNG (belangenbehartiger bij het kabinet). De
COVID-19 crisis heeft het daarnaast velen in hun inkomenspositie ook niet makkelijker gemaakt. Dat
geldt voor individuen, ondernemingen, maatschappelijke instellingen en ook gemeenten. Kortom, we

leven in een periode van onzekerheid
Wat zijn belangrijke oorzaken van de financiële tekorten? De kostenstijging in het sociaal domein is
substantieel en grotendeels ook structureel. De uitvoering is steeds meer in stringente regelgeving
verankerd. Die strikte en dwingende rijksregelgeving maakt het ons en onze medewerkers in de
gemeentelijke praktijk niet altijd eenvoudiger om voortdurend die efficiëntie en effectiviteit van
oplossingen te realiseren, die wij beogen. De uitvoering is georganiseerd via (deels opgelegde)
samenwerkingsverbanden . De directe invloed, ook op de uitgavenontwikkelingen, is daardoor minder
groot. We hebben te maken met een groeiend beroep op voorzieningen door onder meer
demografische ontwikkelingen en beleid in indicatiestellingen. Ook andere gemeentelijke taken vragen
(meer) geld. Het kabinet benadrukt de urgentie van transitie-opgaven als klimaatadaptatie,
energietransitie en de overgang naar een duurzame en circulaire economie. Hiervoor zijn veel
middelen nodig die tot nu toe ontbreken. Het is goed en noodzakelijk dat steeds meer
milieuvriendelijkere verwerkingstechnieken van afvalstoffen worden ontwikkeld, echter de kosten
ervan zijn hoog. Het rijk introduceert regelmatig omvangrijke en complexe wetgeving. De
gemeentelijke uitvoeringskosten van die complexe wetgeving liggen vaak hoger dan het rijk
compenseert. Het tekort blijft dan helaas voor rekening van de gemeente. Een voorbeeld van
complexe wetgeving waarvan de uitvoeringskosten hoger liggen dan de rijkscompensatie is de
Omgevingswet. We constateren tot slot dat het onderhoud van bestaande voorzieningen en
infrastructuur, bijvoorbeeld gebouwen en groen, steeds meer kost. Vooral door loon- en prijsstijgingen.
Tegen deze stroom van kostenstijgingen in staan we samen met u voor de opgave de financiën van
de gemeente zo gezond mogelijk te houden. Wij hebben naar aanleiding van de primitieve begroting
(begroting op basis van ongewijzigd beleid) een ombuigingspakket samengesteld. Doel hiervan is een
sluitende begroting te verkrijgen. In onze brieven van 16 juni 2020 en 14 juli 2020 aan uw raad
hebben wij de noodzaak van een ombuigingspakket aangekondigd. Daarbij hebben wij u tevens in
hoofdlijnen geschetst waar onze gedachten naar uit gaan. Bij het samenstellen van dit pakket zijn wij

niet over een nacht ijs gegaan en hebben we ook een begrotingsscanvan de provinciebetrokken (zie
bijlage). We zijn ons namelijk erg bewust van de impact die elke ombuigingsmaatregel heeft, voor
inwoners, bedrijven, instellingen en onze eigen organisatie.
Bij de samenstelling van het ombuigingspakket hebben wij de afwegingen gemaakt langs de volgende
criteria :
- een zo klein mogelijke negatieve impact voor de inwoners;
zoveel mogelijk de ambities van de Agenda van de Samenleving overeind houden;
een zo eerlijk mogelijke verdeling van de ombuigingen over de onderscheiden
begrotingsprogramma's ;
- zoveel mogelijk handhaven van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente:
een zo beperkt mogelijke verzwaring van de financiële lasten voor de inwoners.
Het ombuigingspakket bieden wij u aan in de vorm van een 1ste begrotingswijziging. Het voordeel
hiervan is dat wij het voor u zo transparant mogelijk willen maken op welke onderdelen en in welke
mate wij u ombuigingen voorstellen.

Beoogd effect
Het doel van deze 1e begrotingswijzigingis een meerjarig sluitendebegrotingte verkrijgen en een
gezonde financiële positie voor de toekomst te behouden.

5/1 0

Argumenten
1.1 Het realiserenvan een meerjarig sluitende begroting
De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat is een wettelijke
verplichting. Met dit voorstel wordt dit doel bereikt. Tevens bouwen we hiermee aan een situatie
waarin de financiële toekomst van onze gemeente gezond blijft.
2.1 naar aanleiding van een voorgestelde ombuíging vanuit programma 7, sociaal domein, het

oprichtenvan een reserve innovatieen preventiesubsidie
De afgelopen jaren hebben wij een jaarlijks budget van € 74.500,- voor subsidies aan innovatie en
preventie in het sociaal domein opgenomen. Het is van belang dat hiervoor geld beschikbaar blijft. We
kunnen door nieuwe aanpakken en werkwijzen te ontwikkelen proberen de stijgende tendens in
uitgaven te keren. Om dit mogelijk te maken en tegelijkertijd de exploitatiekosten in onze begroting te
drukken stellen wij voor om een reserve te vormen uit de Algemene Reserve van € 700.000,- waaruit
de komende la jaar subsidieverzoeken kunnen worden gefinancierd. Dit is geen bezuiniging, wel een
andere manier van financieren die de begroting ontlast. Hierdoor veroorzaakt deze maatregel geen
negatieve impact op de samenleving.

3.1 naar aanleiding van een voorgesteldeombuiging vanuit programma3, buitenruimte,het inzetten
van een deel van de Algemene Reserve
Sommige soorten groen zijn duur in onderhoud. Voorbeelden zijn rozen en hagen. Om de
onderhoudskosten van groen in toom te houden willen we een deel van deze groensoorten omvormen
naar heesters en gras, die goedkoper in onderhoud zijn. Dit vraagt kortstondig om extra budget maar

het levert ons erna (meer) geld op. We stellen voor de investeringvan € 50.000 gedurende 3 jaar uit
de Algemene Reserve te dekken. De maatschappelijke impact vinden wij beperkt. Natuurlijk zullen
sommige bewoners het gedeeltelijk verdwijnen van rozen en hagen uit het straatbeeld betreuren. Dat
begrijpen wij. Echter, gezien de financiële situatie vinden we dit gevolg overkomelijk. Door goede
voorlichting van onze inwoners over het hoe en waarom hopen we te kunnen rekenen op begrip voor
deze aanpassing.
4,1 naar aanleiding van een voorgestelde ombuiging vanuit programma 4, financiën, het inzetten van

een deel van de Algemene Reserve
De afgelopen jaren hebben we al veel dure leningen kunnen saneren. Er zijn nog steeds
mogelijkheden, die we willen benutten. Om ruimte in de begroting te scheppen zijn er 2 opties om om
te gaan met nog bestaande duurdere leningen. Door de leningen over te sluiten of door de lasten van
de oude en nieuwe lening te vereffenen via een reserve. In de basis zit er voor het ontlasten van onze
begroting tussen het vormen van een reserve en daadwerkelijk herstructureren geen verschil. Het
klinkt wat technisch maar de basis voor beide opties is de offerte van de Bank Nederlandse
Gemeenten. De looptijd en het rentevoordeel bij herstructureren bepalen tevens de looptijd en de
hoogte van de reserve. Alsmede het jaarlijkse bedrag wat vanuit de reserve terugstroomt in de
exploitatie. Welke uitvoeringskeuze tussen de 2 volgende varianten we uiteindelijk het beste kunnen
maken vraagt nog om overleg met de bank en toezichthouder:
- reserve "rentelasten": verschil oude en nieuwe rente wordt gestort in een reserve en komt dmv
jaarlijkse onttrekkingen ten gunste van de begroting.
- oversluiten: rente en boete (agio) worden afgekocht en rente van lagere lening komt in de begroting.
Om de begroting te ontlasten vinden wij dit een verantwoorde maatregel die geen negatieve impact
heeft op onze samenleving.
5,1 het vullen van de gevormde reserve betaalbare en bereikbare woningen
De beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in onze gemeente raakt ook de
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Als voorbeeld geldt dat corporaties door verwervings- of
saneringsomstandigheden niet altijd in staat zIjn projecten te ontwikkelen die uitmonden in betaalbare
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huur. In bepaalde gevallen kan de gemeente helpen dit toch mogelijk te maken door financieel bij te
springen. Ter ondersteuning van deze beleidsambitie en naar aanleiding van de eerdere raadsavond
over de mogelijke besteding van Eneco gelden stellen wij voor de eerder gevormde reserve
betaalbare en bereikbare woningen aan te vullen met een bedrag van € 1 .500.000 vanuit de
Algemene Reserve. Deze maatregel heeft een gunstige maatschappelijke impact.

6.1 naar aanleiding van de negatieveprognose rondom De Omloophet oprichtenvan een reserve
Voor de realisatie van een combinatie woningbouw en sport/recreatie op de locatie De Omloop e.o.
hebben wij een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar. Op het
sportieve/recreatieve maatschappelijk onderdeel van dit voorstel rust een financieel tekort. Dat wordt
door ons geraamd op € 3.700.000. Om deze negatieve prognose af te dekken wordt de reserve De
Omloop gevormd en gevuld met een bedrag van € 3.700.000 vanuit de Algemene Reserve. Wij vinden
van dit voorstel een positief maatschappelijk effect voor onze inwoners uitgaan op zowel het gebied
van de volkshuisvesting als sport en recreatie.
7.1 het vuRen van de gevormde reserve duurzaamheid
Wij staan als gemeente voor de taak mee te helpen de nationale ambitie tot realisatie te brengen op
het gebied van duurzaamheid. Dit vraagt grote financiële inspanningen die inwoners niet alleen zullen
kunnen dragen. Naar aanleiding van de eerdere raadsavond over de mogelijke besteding van Eneco
gelden, en de gevormde reserve duurzaamheid, stellen wij voor deze bestaande reserve met een
bedrag van € 1.500.000 aan te vullen vanuit de Algemene Reserve. Ook van deze maatregel
verwachten wij positieve maatschappelijke effecten voor milieu en inwoners.

8,1 het ophogenvan de voorziening Afvalstoffenheffing.
Om de tariefstijging van afvalstoffenheffing voor onze inwoners niet in 1 jaar maar over 2 jaar

kostendekkendte verwerken,dient de voorzieninghiervoor ter dekking met een bedragvan €
600.000,- opgehoogd te worden.

Overleg gevoerd met
financiën
regieteam

Kanttekeningen
1,1 Een financiële opstelling is altijd een momentopname
De financiële opstelling is op basis van de informatie die op dit moment bekend is. Bij het
daadwerkelijk verwerken en uitvoeren van de voorstellen kan bijvoorbeeld de financiële opstelling en
uiteindelijke einduitkomst veranderen over de jaren. Eventuele aanpassingen en wijzigingen zullen via
de normale planning en control cyclus worden verwerkt en aangeboden.

Uitvoering/vervolgstappen
nvt

Financiën
Na verwerking van de voorstellen en wijzigingen vanuit de 1e begrotingswijziging,ziet het financieel
perspectief 2021-2024 eruit zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Financieel perspectief begroting 2021-2024.
Omschrijving
Saldo Primitieve Begroting 2021:

2021

2022

485.100

493.100

402.900 -1.266.400

Autonome ontwikkelingen (hoofdstuk C).

-267.450

-287.450

-287.450
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2023

2024

-232.450

1.019.720 1.474.760 1.536.140 1.560.440

Ombuigingen per Programma (hoofdstuk D).
Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en
Algemeen Bestuur
Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen &
Economie
Programma 3 Buitenruimte
Programma 4 Financiën
Programma 5 Educatie
Programma 6 Sport
Programma 7 Sociaal Domein
Bestuursondersteuning (programma 1)

12.700

329.900

389.920
28.000

226.700
32.500

312.700

362.700

412.700

349.900
41 1.360
28.000

365.900
375.540
28.000

365.900
343.840
28.000

340.300
32.500

371 .500
32.500

377.500
32.500

Totaal aan Mutaties/Ombuigingen :

752.270 1.187.310 1.248.690 1.327.990

Saldo meerjarenperspectief
Begrotingswijzig ing 2021 :

267.170

ná 1e

Communicatie/participatie na besluitvorming
nvt

Bijlagen
1.

2.
3.
4.

Begrotingsscan Provincie inclusief aanb}edingsbrief.pdf
Raadsavond 7 sept 1e begr wijziging.ppt
1e Begrotingswijzigtng 2021.docx
Los raadsvoorstel versie 2.pdf
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Onderwerp

Begrotingsscan 2020 gemeente Albrandswaard

Geacht college,

Begin 2020 hebben wij met uw medewerkster Corry An de Groot gesproken over de waarde van
een begrotingsscan voor uw organisatie. Zij heeft, na overleg met de controller en de wethouder,
aangegeven graag gebruik te maken van ons aanbod van de provincie om deze scan voor uw
gemeente op te stellen. De scan hebben wij inmiddels uitgevoerd. Onze bevindingen zijn op

ambtelijk niveau toegelicht en besproken en op basis daarvan bijgesteld. Hierbij ontvangt u ter
kennisname de rapportage.

Het doel van de scan is u te helpen meer inzicht te krijgen in de beleidskeuzes die gemaakt

kunnen worden bij het structureel in evenwicht brengen van de begroting. Hiervoor vergeleken wij
Bezoekadres

uw begroting 2020 met die van een aantal referentiegemeenten, gemeenten met een

Zuid-Hollandplein 1

vergelijkbare omvang en structuur.

2596 AW Den Haag

De scan signaleert en roept mogelijk vragen op. U kunt die vragen in eerste instantie stellen aan
Tram 9 en de buslijnen

90. 385 en 386 stoppen

uw medewerkers, die bij de opstelling van de scan betrokken waren. Waar nodig zijn wij

dichtbij het

vanzelfsprekend van harte bereid om nadere toelichting te geven.

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Verzonden op 04-08-2020

PZH-2020-748529557 dd 30-07-2020

Ons kenmerk

PZH-2020-748529557

PrZuniDHOLLANE>

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,
mw. drs. M.LE.F. Hoogendoom - Bruins Slot

Hoofd Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bijlage:

- Begrotingsscan 2020 gemeente Albrandswaard
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Begrotingsscan Albrandswaard

Inleiding
In de toezichtbrief met betrekking tot de begroting 2020 hebben wij u aangeboden om een
begrotingsscan uit te voeren. Uit de analyse van de begroting 2020 van uw gemeente bleek deze op
meerdere onderdelen risicovol. Bovendien verwachten wij dat, o.a. door de coronacrisis, de
gemeenten het risico lopen om in financieel nog zwaarder weer te komen. Het doel van de
begrotingsscan is om meer inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente en daarmee bij
te dragen aan bestuurlijke afwegingen en goede besluitvorming.

Deze scan is gebaseerd op de informatie uit verschillende bronnen, te weten:
• Begroting 2020 van uw gemeente
• Decembercirculaire gemeentefonds 2019
• CBS: Iv3 data op basis van de begroting 2020 van uw gemeente
• COELO (Atlas lokale lasten 2020)

Eerst is gekeken naar de financiële kengetallen en de begrotingsflexibiliteit, om een algemene indruk
te krijgen van de financiële positie van de gemeente. De scan geeft vervolgens een vergelijking van
de netto lasten (kosten verminderd met opbrengsten) per taakveld tussen Albrandswaard en een
vooraf geselecteerde groep referentiegemeenten. Verder zoomt deze scan op hoofdlijnen in op de
inkomsten die bestaan uit: gemeentefonds, OZB en overige eigen middelen (OEM).
Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevindingen uit de scan zijn.
Lage reservepositie per inwoner in vergelijking met de referentiegemeenten, waardoor de
solvabiliteit ook lager is.
Er zijn mogelijkheden om de lasten te verminderen op sociale uitkeringen (BUIG).
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer biedt mogelijk besparingsruimte.
Albrandswaard kan mogelijk meer inkomsten heffen uit taakveld 0.64 Overige
belastingen.
Extra inkomsten mogelijk door verhoging riool- en afvalstoffenheffing.
Meer inzicht roept vragen op
Deze scan beperkt zich tot de hoofdlijnen. Het is voor de opstellers niet mogelijk om alle vragen
die hij oproept te beantwoorden. Daarvoor is nader onderzoek en meer specifieke kennis van
de gemeente nodig. Wel kan de scan ertoe bijdragen dat de juiste vragen worden gesteld.
Deze kunnen dan door het college worden beantwoord.
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Referentiegemeenten
Albrandswaard en de referentiegemeenten hebben een aantal kenmerken die overeenkomen, zoals
sociale structuur, wel/geen centrumfunctie, bodemgesteldheid, woonkernen en aantal inwoners.
Hierdoor zijn de nettolasten vergelijkbaar.

Selectiekenmerken
Aantal inwoners

Albrandswaard

Leiderdorp

Lisse

Oegstgeest

Sliedrecht

Voorschoten

Wassenaar

25.271

27.109

22.800

24.426

25.026

25.479

26.211

Sociale structuur

Goed

Goed

Goed

Goed

Redelijk

Goed

Goed

Centrumfunctie

Zonder

Weinig

Weinig

Weinig

Redelijk

Weinig

Weinig

Voortgezet onderwijs
(VO/(V)SO)_________

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Bodemfactor

1,23

1,27

1,10

1,00

1,55

1,03

1,00

Aandeel woonkernen
in landoppervlak

45%

49%

41%

88%

51%

57%

31%

Algemene uitkering
per inwoner (x € 1)

Algemene uitkering
totaal (x € 10.000)

1.130

1.307

1.331

1.148

1.656

1.188

1.130

28.556

33.431

30.347

28.041

41.443

30.269

29.618

Aantal inwoners
Het aantal inwoners van de gemeenten in de selectiegroep ligt tussen 22.000 en 28.000.
Albrandswaard heeft slechts 96 meer inwoners dan het gemiddelde van de referentiegemeenten. Drie
van de zes referentiegemeenten hebben minder inwoners dan Albrandswaard en drie hebben meer
inwoners. Alleen Lisse wijkt, met 2.471 minder inwoners, relatief veel af van het aantal inwoners in
Albrandswaard.
Aantal inwoners
28 000
27 000
26 000

25 000

24 000
23 000
22 000
21 000

20 000

ll.llll

Sociale structuur
De sociale structuur wordt bepaald aan de hand van demografische gegevens, zoals inwoners per
leeftijdscategorie, lage inkomens, bijstands- en uitkeringsontvangers en minderheden. Alle gemeenten
in de selectiegroep hebben een goede sociale structuur en zijn daarom goed vergelijkbaar.
Bodemfactor
De bodemfactor van een gemeente is het aandeel van de verschillende grondsoorten in het totale
oppervlak. Hoe hoger de bodemfactor, hoe 'slechter' de grond. Met de aannames dat gemeenten met
slechte grond meer onderhoudskosten hebben, wordt rekening gehouden (bodemfactor als maatstaf)
in de verdeling van het gemeentefonds. Albrandswaard heeft met 1,23 een iets hogere bodemfactor
dan het gemiddelde van 1,16. Dat komt omdat Albrandswaard relatief veel water (oeverlengte) heeft.
Van de referentiegemeenten hebben alleen Leiderdorp en Sliedrecht een hogere bodemfactor. Dit
heeft geen grote invloed op de uitkomsten van deze scan.

2

Woonkernen
Een hoog aandeel woonkernen kan duiden op een beperkt uitleggebied (gebieden voor
stadsuitbreiding). Het totale oppervlak is dan al voor het grootste deel bebouwd. Er is voor de selectie
uitgegaan van het aandeel woonkernen met meer dan 500 adressen in het totale landoppervlak van
de gemeente. Bij Albrandswaard is het aandeel woonkernen lager dan het gemiddelde van de
referentiegemeenten. De gemeente kent twee woonkernen met meer dan 500 adressen. Het aandeel
is 45% van het landoppervlak. Het gemiddelde van de referentiegemeenten bedraagt 53%.
Oegstgeest is in de selectiegroep met 88% van het landoppervlak een uitzondering.
1. Analyse kengetallen
Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een 6-tal financiële
kengetallen opgenomen dient te worden. De VNG adviseert deze kengetallen te relateren aan de
signaleringswaarden die voor stresstesten gelden. De signaleringswaarden kennen 3 categorieën, te
weten “minste risico”, “gemiddeld risico" en “meeste risico”. Deze worden door de provincie aangeduid
met de kleuren groen, geel en oranje.

Schuldquote totaal_____________________
Schuldquote gecorr. voor verstrekte leningen
Solvabiliteit___________________________
Grondexploitaties______________________
Structurele exploitatieruimte_____________
Belastingcapaciteit

Albrandswaard
___________ 70
64
___________ 23
__________ -4,0
______ 0,6
118,0

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie. De netto schuldquote van Albrandswaard ligt met een percentage van 70% en valt nog
binnen de grens van het “minste risico” (< 90%). Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van
doorlenen wordt tevens de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven.
Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat
dit betekent voor de schuldenlast.
De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal) van Albrandswaard is 23%. Hiermee
is de gemeente Albrandswaard minder in staat om aan haar financiële verplichtingen op termijn te
voldoen. Dit duidt op een relatief lage reservepositie.
Het kengetal grondexploitaties geeft weer hoe de boekwaarde van de grondexploitaties zich verhoudt
tot de totale baten van de gemeente. Dit kengetal valt bij Albrandswaard in de categorie ‘minste
risico’ (<20%). Dit geldt ook voor de structurele exploitatieruimte. Gelet op de relatief hoge
belastingcapaciteit (lokale lastendruk ten opzichte van het landelijk gemiddeld) is er voor de gemeente
Albrandswaard weinig ruimte om bij te sturen.

Reserves per inwoner
2 500

2 000

1500

i1000
coo • ™

lil

500
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/ ///
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Ten opzichte van de referentiegemeenten heeft Albrandswaard samen met Oegstgeest de laagste
reserves per inwoner. Deze vermogenspositie beïnvloedt ook de solvabiliteit van Albrandswaard. De
netto schuldquote ligt aardig in lijn met de andere gemeenten.

Bij de begroting 2020 hebt u reserves ingezet om de begroting structureel in evenwicht te krijgen. Het
inzetten van reserves om de begroting structureel sluitend te krijgen, zal de solvabiliteit verder
verslechteren. Daarnaast kan dit ook leiden tot onvoldoende weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen.

Begrotingsflexibiliteit
Begrotingsflexibiliteit
65%
60%
55%
50%

45%
40%
35%
30%
25%

20%

111.1111

//'

z

z

In vergelijking met de referentiegemeenten ligt de begrotingsflexibiliteit van Albrandswaard iets hoger.
Een begrotingsflexibiliteit van 47% betekent dat 53% van uw begroting is beklemd voor o.a. deelname
aan verbonden partijen, salariskosten en sociale lasten etc.

Begrotingsflexibiliteit

Structurele baten volgens begroting
2020

Gem ref.
gemeenten

Albrandswaard

59.336

56.761

Lasten - Iv3 begroting 2020
Salarissen en sociale lasten
Sociale uitkeringen (BUIG)
Inkomensoverdracht gem regelingen
Afschrijvingen
Toegerekende rente excl. taakveld 0.5

6.979
3.235
21.077
2.961
809

1.665
5.183
19.316
2.767
1.059

Totaal niet flexibele posten

35.490

29.990

40%

47%

Begrotingsflexibiliteit

Interessant om te melden is dat de sociale uitkeringen (BUIG) in Albrandswaard flink hoger zijn dan in
de referentiegemeenten. Ambtelijk hebben wij vernomen dat in Albrandswaard de GGZ instelling
Antes/Delta is gevestigd. Bij deze instelling verblijven patiënten die langdurig worden behandeld. Dit
is een verklaring voor het feit dat de sociale uitkeringen BUIG hoger zijn dan die van de
referentiegemeenten.

4

2. Analyse netto lasten taakvelden

Hoofdtaakveld 0 Bestuur en algemene ondersteuning
Bestuur en algemene ondersteuning
netto lasten per inwoner

X

■ 0 4 Overhead

Taakveld_______________
0.1 Bestuur_____________
0.2 Burgerzaken_________
0.4 Overhead___________
0.63 Parkeerbelasting
0.8 Overige baten en saldo
Totaal

Totaal netto lasten 0.1 - 0,4

■ 01 Beslui*

Gem. ref.
gemeenten Albrandswaard
~~89
77
________ 19 ___________ 26
_______ 334 __________ 282
__ 0 ___________ 0
______ n ___________ 13
398
455
442|

385~]

De totale netto lasten per inwoner voor bestuur en algemene ondersteuning zijn bij de gemeente
Albrandswaard lager dan bij de referentiegemeenten. Wat opvalt, is dat de kosten van taakveld 0.2
burgerzaken hoger zijn dan bij de referentie gemeenten.

De hogere uitgaven van taakveld 0.2 Burgerzaken kunnen mogelijk worden verklaard door hoge
kosten van bijvoorbeeld uitgifte pasporten, rijbewijzen en verkiezingen. Wij adviseren u hierin om te
onderzoeken of de opbrengsten van de leges in overeenkomst zijn met de gemaakte kosten.

Hoofdtaakveld 1 Veiligheid
Veiligheid, netto lasten per inwoner

X

■ 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

■ 1.2 Openbare orde en veiligheid
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Taakveld____________
1.1 Crisisbeheersing en
brandweer
1.2 Openbare orde en
veiligheid
Totaal

Gem. ref.
gemeenten

Albrandswaard

63

49

21
84

20
69

De lasten per inwoner voor taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer zijn lager (22% minder ten
opzichte van de referentiegemeenten). Ambtelijk is bevestigd dat het grootste deel van taakveld
veiligheid de bijdrage betreft aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond. De bijdrage aan deze regeling bedraagt € 47 per inwoner.
Hoofdtaakveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer, netto lasten per inwoner
200
130

160
140
120

* 100

80
60

40
20

/ /
Taakveld________________
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren_____________
2.4 Economische havens en
waterwegen_____________
2.5 Openbaar vervoer
Totaal

z

//

/

z-

Gem. ref.
gemeenten Albrandswaard
_______ 114 ___________ 156
3
0
0

20
0
176

llllllll
118

Wij constateren dat de netto lasten per inwoner voor verkeer en vervoer hoger zijn dan bij de
referentie gemeenten. We hebben er kennis van genomen dat in Albrandswaard sprake is van duur
wegenonderhoud door o.a. de aanwezigheid van dijken en bruggen.

De hogere lasten voor taakveld 2.4 Economische haven en waterwegen zijn naar onze mening
veroorzaakt door de waterrijke omgeving (oeverlengte) van Albrandswaard.

Hoofdtaakveld 3
Voor dit hoofdtaakveld wordt verwezen naar de inkomensclusters.

Hoofdtaakveld 4 Onderwijs
Onderwijs, netto lasten per inwoner

■ 4.2 Onderwijshuisvesting

■ 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Taakveld_________________
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en
leerlingzaken_____________
Totaal

Gem. ref.
gemeenten

Albrandswaard

5
57

0
29

28
90

42
71

In totaal geeft Albrandswaard per inwoner relatief minder uit aan onderwijs. Aan openbaar
basisonderwijs wordt niets uitgegeven, omdat openbaar onderwijs in het verleden is geprivatiseerd in
Albrandswaard. De lagere kosten worden vooral verklaard door minder onderhoud aan
onderwijshuisvesting. Ambtelijk is bevestigd dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Wij
hebben vernomen dat er binnen Albrandswaard geen voortgezet onderwijs wordt aangeboden.
Hierdoor geeft de gemeente minder uit aan onderwijshuisvesting.
Daarnaast zien wij dat Albrandswaard veel uitgeeft aan taakveld 4.3 Ambtelijk hebben wij er kennis
van genomen dat op taakveld 4.3 de budgetten van de buurtsportcoach ad € 132.000 hier zijn
verantwoord. Deze middelen zijn ontstaan uit de vroegere brede school impulsregeling en staan
daardoor nog steeds op dit taakveld. Het kan zijn dat in de referentiegemeenten deze budgetten op
hoofdtaakveld 5 Sport worden geboekt. Verder worden hier ook de budgetten voor tijdelijke
schoolgebouwen opgenomen. Ambtelijk is bevestigd dat er geen sprake is van een wisselwerking
tussen de taakvelden 4.1 en 4.3.

Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie,
netto lasten per inwoner
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■ Groen en recreatie

■ Sport

■ Cultuur en media
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Gem. ref.
gemeenten Albrandswaard
________ 17 ____________ 5
________ 49 ___________ 48
______ 11 ____________ 3
_ ___________ 1^
_________ 4 ____________ 1^
________ 19 ___________ 12
_______ 105
10£
205
171

5.1 Sportbeleid en activering_________
5.2 Sportaccommodaties_____________
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproduct.
5.4 Musea______________________
5.5 Cultureel erfgoed________________
5.6 Media__________________________
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.
Totaal

____ 1

Albrandswaard heeft extreem weinig kosten op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering. Ambtelijk is
bevestigd dat Albrandswaard relatief weinig uitgeeft op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering.
Hetzelfde beeld is ook te zien bij de taakvelden cultuur en media (5.3, 5.5 en 5.6). De lagere uitgaven
op deze taakvelden zijn ambtelijk bevestigd. Mogelijk is er sprake van minder steun aan lokale
producten, onderhoud van cultureel erfgoed en lokale media zoals bijvoorbeeld een huis aan huis
krant.

Hoofdtaakveld 6 Sociaal Domein
Sociaal domein
netto lasten per inwoner

</
■ Jeugd. WM0 en participatie

■ Inkomensregeingen

Gem. ref.
gemeenten
Inkomen en participatie
Samenkracht en
burgerparticipatie
Jeugd
Maatschappelijke
ondersteuning________
Totaal

Albrandswaard
Ï6Ö
102
113
126

202
179

121
140

653

489

De uitgaven van sociaal domein zijn over het algemeen fors lager dan bij de referentiegemeenten
Ambtelijk is aangegeven dat in de berekening van bovenstaande taakvelden de mutaties in de
reserves niet zijn opgenomen. Deze reservemutaties zijn verantwoord onder taakveld 0.10
Reservemutaties.
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De totale lasten per inwoner op cluster Samenkracht en Burgerparticipatie zijn hoger dan de
referentiegemeenten. Deze hogere kosten zijn vooral toe te rekenen aan de kosten van de Stichting
Welzijn Albrandswaard. Deze stichting voert ook werkzaamheden uit voor de Vraagwijzer. Uit
ambtelijke reactie hebben wij vernomen dat een groot deel van de subsidie aan de Stichting Welzijn
Albrandswaard uit dit cluster wordt bekostigd.
De BUIG uitkeringen, door langdurig verblijf van de patiënten bij Antes/Delta, zijn veel hoger dan bij de
referentiegemeenten (zie onderdeel begrotingsflexibiliteit). Wij adviseren u, in samenhang met de
bezuinigingen voor de begroting 2021, kritisch te kijken naar de budgetten van het sociaal domein
(afspraken met de GGZ-instelling). Ambtelijk hebben wij vernomen dat u de uitgaven binnen het
sociaal domein nader zult analyseren.
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieubeheer
netto lasten per inwoner

■ 7.1 Volksgezondheid

Taakveld____________
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering_________
7.3 Afval____________
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en
crematoria
Totaal

■ 7 4 Milieubeheer

Gem. ref.
gemeenten

Albrandswaard
________ 50 ___________ 41
________ -28 ___________ -34
________ -34 ___________ -29
22
30

0
19

-4
-4

De netto lasten per inwoner voor volksgezondheid zijn lager dan bij de referentiegemeenten.
Het valt op dat Albrandswaard bij taakveld 7.3 Afval netto minder opbrengsten genereert dan de
referentiegemeenten terwijl de andere taakvelden hogere inkomsten suggereren dan de
referentiegemeenten.
Wij hebben geconstateerd dat uw gemeente in samenhang met de ombuigingen op dit moment
kritisch kijkt naar de toerekening van kosten aan het product afval. Met belangstelling hebben wij
kennisgenomen van het feit dat u aan een Programma Stedelijk Water (opvolger van het Gemeentelijk
Rioleringsplan) werkt waarin nieuwe tarieven berekend zullen worden.
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Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (RO) en Stedelijke Vernieuwing
Volksgezondheid en milieubeheer
netto lasten per inwoner

■ 7 1 Volksgezondheid

■ 7 4 Milieubeheer

Gem. ref.
gemeenten

Taakveld_____________
8.1 Ruimtelijke ordening
8.3 Wonen en bouwen
Totaal

Albrandswaard
_________ 25
-2
11 ____________
36
-4

Albrandswaard genereert opbrengsten (negatieve lasten) bij taakvelden 8.1 en 8.3.
Wel dient aangemerkt te worden dat onder taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening een winstneming
Essendael ad € 700.000 is verantwoord. Zonder deze incidentele winstneming komt het bedrag per
inwoner op € 25 in 2020. Dit is vergelijkbaar met de referentiegemeenten.
De netto-lasten per inwoner op taakveld 8.3 Wonen en bouwen zijn lager in Albrandswaard. Dit wordt
nog uitgezocht door uw gemeente.

3. Inkomenscluster
Gemeentefonds
Inkomensclusters per inwoner, decembercirclaire 2019
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Gemeentefonds per inwoner per cluster, decembercirculaire 2019
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De uitkering gemeentefonds is € 147 per inwoner lager dan het gemiddelde van de
referentiegemeenten. In vergelijking met de referentie gemeenten krijgt Albrandswaard minder
middelen op de sociaal domeinclusters. Dit zien we met name op de clusters:
o Inkomen en participatie (€ 88 vs € 143)
o Jeugd (€214 vs € 225)
o Maatschappelijke ondersteuning (€ 277 vs € 333)
Daarnaast krijgt Albrandswaard ook minder middelen op het cluster infrastructuur en
gebiedsontwikkeling (€ 208 vs € 241)
Eigen middelen en OZB
De woningen in Albrandswaard hebben gemiddeld een lagere WOZ-waarde dan de woningen in
de referentiegemeenten. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om eigen inkomsten (OZB) te
genereren. In het gemeentefonds is hiermee rekening gehouden. Dit is te zien in de negatieve
maatstaf gemeentefonds die wat lager uitvalt dan het gemiddelde van de referentiegemeenten.
Saldo OZB inkomsten 2020
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OZB tarief % (eigenaren woningen)
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Het OZB-tarief in Albrandswaard is hoger in vergelijking met het gemiddelde van de
referentiegemeenten. Alleen in Leiderdorp en Voorschoten is het OZB-tarief hoger.

Woonlasten
Afvalstoffenheffing
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Met 90,7% kostendekkendheid is de afvalstoffenheffing in Albrandswaard relatief laag in vergelijking
met de referentiegemeenten. Alleen in Sliedrecht is afvalstoffenheffing lager. Dit komt overeen met de
toelichting op taakveld 7.3 waaruit blijkt dat de inkomsten van afvalstoffenheffing lager zijn dan het
gemiddelde van de referentiegemeenten.
* De afvalstoffenheffing biedt ruimte voor Albrandswaard om extra inkomsten te genereren.
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Rioolheffing
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Met 94% kostendekkendheid is de rioolheffing in Albrandswaard de hoogste in vergelijking met de
referentiegemeenten. Dit is een bevestiging van onze bevindingen bij taakveld 7.2 waaruit blijkt dat de
gemeente Albrandswaard meer negatieve lasten heeft dan de gemiddelde referentiegemeente bij
taakveld 7.2. Riool.
*ln theorie kan de gemeente de rioolheffing verhogen.
Woonlasten 2020
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Al met al blijkt dat de woonlasten in Albrandswaard iets lager liggen (€ 956 vs € 976) dan het
gemiddelde van de referentiegemeenten.
Overige eigen middelen
Overige eigen middelen (OEM) per inwoner
begroting 2020
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Overige eigen middelen (OEM)

Gem. ref.
gemeenten

Albrandswaard

Beheer overige gebouwen en gronden

-4

-14

Treasury

29

9

Belastingen overig

56

-8

0

-6

-10

-4

Overige OEM

14

-1£

Totaal

85

-38

Vennootschapsbelasting
Economische ontwikkeling en promotie

Op alle onderdelen zijn de netto baten lager dan het gemiddelde van de referentiegemeenten. Op het
onderdeel belastingen overig heeft Albrandswaard geen inkomsten. Ambtelijk is bevestigd dat de
gemeente geen overige belastingen heft. Bovendien worden hier de bijdragen aan SVHW
verantwoord. Tot het taakveld belastingen overige behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:
hondenbelasting;
precariobelasting;
reclamebelasting;
heffing en invordering;
bezwaar en beroep.

4. Conclusie belangrijkste bevindingen
Albrandswaard heeft een lage reservepositie per inwoner in vergelijking met de
referentiegemeenten, waardoor de solvabiliteit ook lager ligt.
De gemeente Albrandswaard lijkt mogelijkheden te hebben om de lasten te verminderen
op Sociale uitkeringen (BUIG) door het nemen van maatregelen.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer biedt mogelijk ruimte door o.a. verlaging van
kwaliteitsniveau onderhoud wegen.
Om de inkomsten te verhogen kan Albrandswaard inkomsten uit taakveld 0.64 genereren
(heffen van overige belastingen).
Omdat de kostendekkendheid bij afvalstoffen- en rioolheffing nog geen 100% is, biedt dit
ook ruimte om extra inkomsten te genereren (hoewel het huidige tarief van rioolheffing al
wel hoog is ten opzichte van referentiegemeenten).
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