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RAADSINFORMATIEBRIEF  
 

Gemeenteraad       
- 
15 juni 2015 
Beantwoording vragen via de mail van de PvdA fractie.  
college 
- 
1 financieel overzicht 
Paul Rijken,  Femke de Pijper 
 
 
Aanleiding 
 
De fractie van de PvdA heeft per email op 4 juni 2015 onder meer gevraagd naar een 
doorrekening in de tussenrapportage 2015 en de voorjaarsnota voor de begroting 2016 
van de structurele gevolgen van de besluitvorming in de raad van 27 oktober 2014 
inzake de te bouwen sporthal op het sportpark Albrandswaard. 
 
 
Beantwoording vraag PvdA 
 
Voor 2015 heeft het besluit van 27 oktober 2014 geen financiële gevolgen. Daarom is 
in de tussenrapportage 2015 hierover niets opgenomen. 
Bij de opstelling van de voorjaarsnota hebben wij, gezien de discussie over het wel of 
niet handhaven van het raadsbesluit van 27 oktober 2014 inzake de bouw van de 
sporthal in de polder Albrandswaard, de financiële gevolgen van dit besluit niet 
verwerkt. Natuurlijk is het mogelijk een beeld te presenteren waarin de financiële 
gevolgen wel verwerkt zijn. Dat gaat hierbij. 
  
 
Voorstel tot intrekking raadsbesluit 27 oktober 2014 in voorbereiding  
 
De context rondom de nieuwe sporthal is na het raadsbesluit van 27 oktober 2014 
sterk gewijzigd. Dit is op 17 maart en 14 april jl. besproken in Beraad & Advies Ruimte, 
aan de hand van twee raadsinformatiebrieven (154698 en 163962). Als uitkomst is 
door raadsleden gevraagd om een nieuw raadsvoorstel. Belangrijk onderdeel is dat het  
raadsbesluit voor de nieuwbouw van de sporthal wordt ingetrokken en in plaats 
daarvan Sporthal Rhoon gerenoveerd wordt. Dit raadsvoorstel hebben wij in 
voorbereiding voor uw vergadering van september 2015. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 



Uitgangspositie 2016 2017 2018 2019

Primitieve begroting 2016- 2019 139.473 130.925 -29.074 -29.074

Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2015 (CONCEPT) -196.700 -196.700 -196.700 -196.700

Structurele doorwerking jaarrekening 2014 -327.600 -327.600 -327.600 -327.600

Saldo begroting na 1e TR 2015 + JAARREKENING 2014 -384.827 -393.375 -553.374 -553.374

VOORJAARSNOTA 2015

Overige  financiele ontwikkeling nav Voorjaarsnota 2016-2019 2016 2017 2018 2019

Gevolgen invoering Vennootschapsbelasting                -133.000                -119.000                -119.000                -119.000 

Zekerheden                -155.000                  -80.000                  -80.000                  -80.000 

Mogelijke keuzes en onzekerheden                           -                    -61.000                -125.000                -195.000 

Kapitaallasten nieuwe investeringen                           -                    -25.000                  -25.000                  -25.000 

Voorgestelde ombuigingen                   40.000                 144.000                 140.800                 137.600 

Totaal financiele ontwikkelingen -248.000 -141.000 -208.200 -281.400

Saldo begroting 2016 - 2019 na Voorjaarsnota -632.827 -534.375 -761.574 -834.774

Financiele gevolgen per oktober 2014 nieuwbouw sporthal polder Albrandswaard c.f. 

raadsbesluit 2014
2016 2017 2018 2019

Lasten nieuwe gebouwen/voorzieningen:                           -                  -438.526                -436.361                -434.355 

Dekking, investeringskredieten                   82.919                 404.477                 398.857                 398.857 

Totaal financiele ontwikkelingen 82.919 -34.049 -37.504 -35.498

Saldo begroting 2016 - 2019 incl. Nieuwbouw sporthal polder Albrandswaard -549.908 -568.424 -799.078 -870.272

FINANCIEEL OVERZICHT - BEGROTING 2016 - 2019
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