
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
1 februari 2021

Zaaknummer:
230828

Onderwerp:
Zienswijze Begrotingswijziging 
2021 SVHW

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 december 2020;

BESLUIT:
1. Een zienswijze in te dienen op de 1e wijziging Begroting 2021 SVHW

2. Bijgevoegde concept antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van SVHW te versturen waarin wordt 
aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op de 1e wijziging Begroting 
2021 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 1 februari 2021.



Voorstel

Onderwerp: 
Zienswijze Begrotingswijziging 2021 SVHW

College van burgemeester 
en wethouders 
15 december 2020

Zaaknummer
230828
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
k.djodikromo@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. Een zienswijze in te dienen op de 1e wijziging Begroting 2021 SVHW

2. Bijgevoegde concept antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van SVHW te versturen waarin wordt 
aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op de 1e wijziging Begroting 
2021 



Raadsvoorstel
Inleiding
Op 19 november 2020 heeft het dagelijks bestuur van SVHW de 1e wijziging van de Begroting 2021 
aan de Vertegenwoordigende Organen van de deelnemers toegezonden en hun in gelegenheid 
gesteld om uiterlijk op 22 januari 2021 eventuele zienswijze kenbaar te maken. 

Beoogd effect
Vanuit de controlerende rol van de raad een mening te geven ten aanzien van de 1e wijziging van de 
begroting 2021. 

Argumenten
1.1. In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met de kosten ten gevolge van de cao wijziging

De coronasituatie en het daarmee samenhangende structureel thuiswerken hebben geleid tot een 
tussentijdse wijziging van de cao Werken voor Waterschappen vanaf 1 april 2020. Op het moment van 
vaststelling van de Begroting 2021 was er weliswaar al sprake van de Coronacrisis, maar was de 
impact op de Begroting 2021 nog niet in te schatten. De mogelijke gevolgen van het coronavirus zijn 
daarom als niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de risicoparagraaf van de Begroting 2021.

1.2. De 1e wijziging van de begroting 2021 heeft invloed op de jaarlijkse deelnemersbijdrage van 
Albrandswaard: stijging met € 4.000.

De 1e begrotingswijziging van SVHW betekent een verhoging van de deelnemersbijdrage van 
Albrandswaard in 2021 met € 4.000,-- (€ 208.000 naar € 212.000).  

2.1. Middels bijgevoegde antwoordbrief wordt schriftelijk gereageerd op de 1e wijziging van de 
begroting 2021 

Onder voorbehoud van het definitief besluit van de raad op 1 februari 2021, wordt in de brief te 
kennen gegeven dat er geen opmerkingen zijn op de 1e wijziging van de begroting 2021. In de 
oordeelsvormende vergadering van de commissie B&A Welzijn van 11 januari 2021 kan hiertoe 
worden besloten. 

Overleg gevoerd met
Collega’s van het cluster Financiën en het SVHW op ambtelijk niveau. 

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de 

deelnemers de 1e wijziging Begroting 2021 vaststellen. Deze zal vervolgens naar de deelnemers 
worden toegestuurd.  

Financiën
Met de begrotingswijziging 2021 van SVHW neemt de geraamde deelnemersbijdrage van 
Albrandswaard in 2021 toe met € 4.000,00. Zie voor meer informatie en cijfermatige onderbouwing de 
bijlage "Financiële informatie 1e wijziging Begroting 2021 SVHW". Deze extra kosten hebben 
voornamelijk betrekking op anticiperen Corona-pandemie door de organisatie.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als reactie op de 1e 
wijziging Begroting 2021.
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