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Betreft: Beantwoording raadsvragen 2 tussenrapportage 2015 Albrandswaard

Geachte raadsleden,
INLEIDING
e
Op dinsdag 27 oktober 2015 is in de commissie Planning en Control de 2 tussenrapportage 2015
Albrandswaard besproken. Tijdens de behandeling is een tweetal vragen gesteld waarop wij in deze
brief nader in zullen gaan.
KERNBOODSCHAP

Vraag 1: Heeft betrekking op de nagekomen facturen van 2012,2013,2014 en 2015 kosten voor het
beheer en onderhoud van de dark fiber verbinding tussen de gemeentehuizen.
Gevraagd is of er nog meer van dit soort zaken bekend zijn en of wij deze facturen “gewoon” betalen.
Antwoord:
Meer van dit soort zaken zijn ons niet bekend. Wanneer blijkt dat een leverancier een ongewoon lange
periode zijn facturatie achterwege laat, bekijken wij aan de hand van voorwaarden en contracten of
van een betalingsverplichting sprake is en gaan wij met de betreffende leverancier in gesprek om tot
overeenstemming te komen over de te betalen bedragen.
Vraag 2:Van de geplande investeringen ad € 13 mln. is slechts € 1,3 mln. uitgegeven. Wat betekent
dat voor de rente- en kapitaallasten in 2016 e.v. en worden alle investeringen nog gedaan en
wanneer?
Antwoord:

Van de geplande investeringen van totaal € 13.169.170 is per 16 juli € 1.358.173 uitgegeven. Van veel
van de investeringen is de uitvoering onlangs gestart en verwachten we lasten nog dit jaar.
De investering met betrekking tot riolering van ca. € 2,5 miljoen zijn “geparkeerd” in afwachting van
de resultaten van de actualisatie van Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
De investeringen voor de gymzalen en sporthallen, samen afgerond € 2,4 miljoen, worden betrokken
bij de besluitvorming over de sportaccommodaties.
Daarnaast wordt voorgesteld € 3.025.000 naar 2016 door te schuiven. Dit heeft met name betrekking
op de reconstructies verhardingen. Daarom worden voor 2016 geen nieuwe investeringen voor de
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verhardingen en vervanging van vrijverval riolering in de begroting opgenomen. De effecten voor
2015 nemen wij, zoals u van u ons gewend bent, mee bij het opstellen van de jaarrekening 2015.
CONSEQUENTIES
Geen
VERVOLG
Leg uit hoe je het bestuur verder op de hoogte houdt.
BIJLAGEN
Geen
Poortugaal, 27 oktober 2015
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

