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30 juni 2015 
Beantwoording vragen fracties OPA en PvdA en toezeggingen uit commissie P&C 
Joost van der Waal 
010-5061184 
Joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl 
1 
591914 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
 
Op 4 juni en 9 juni 2015 heeft de fractie van de PvdA respectievelijk de fractie van 
OPA per mail vragen gesteld met betrekking tot de Voorjaarsnota 2016. Naar 
aanleiding van de bespreking van de P&C documenten zijn in de commissie Planning 
en Control van 16 juni 2015 enkele aanvullende toezeggingen gedaan waarop wij in 
deze informatiebrief zullen in gaan.  
 
 
Vragen fractie PvdA – Voorjaarsnota 2016 
 
- binnen een week te komen met de doorrekeningen van de definitieve budgetten 
m.b.t. de drie decentralisaties, zowel voor de begroting van 2016 als voor de 
meerjarenramingen; 
 
Antwoord: 
De nieuwe budgetten met betrekking tot de 3 decentralisaties worden beïnvloed door 
mutaties in Algemene Uitkering op basis van de meicirculaire. Hierbij is als 
uitgangspunt gehanteerd dat de Rijksbijdragen bepalend zijn voor de budgetten van de 
gemeente. Onderstaand overzicht is op 15 juni aan uw raad gepresenteerd. Hierin is 
nog geen rekening gehouden met de voorgestelde bezuiniging van € 233.000 die in de 
voorjaarsnota is meegenomen. 
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- binnen een week te komen met de doorrekeningen van de effecten van de 
meicirculaire, zowel voor de begroting van 2016 als voor de meerjarenramingen; 
 
Antwoord: 
Kortheidshalve verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief over de gevolgen 
meicirculiare 2015 (nummer  591413). 

- binnen een week te komen met een pakket aan maatregelen om het materieel niet 
sluiten van de begroting 2016 en de meerjarenramingen om te buigen naar een wel 
sluitende begroting en meerjarenramingen 
- dit pakket aan maatregelen op een dusdanige wijze te doen dat de raad in staat wordt 
gesteld daarin keuzes te maken; 
 
Antwoord: 
De voorgestelde maatregelen zijn verwerkt in de aangepaste versie van de 
Voorjaarsnota 2016 die geagendeerd staat voor de Commissie Planning en Control 
van 29 juni 2015 (nummer 186656). 

 
- binnen een week te komen met de doorrekeningen van de structurele gevolgen van 
de besluitvorming in de raad inzake de te bouwen sporthal op het sportpark 
Albrandswaard, zowel voor de eerste Tussenrapportage begroting 2015 als voor de 
VJN voor de begroting 2016 
 
 
 
 
 

NU begroot Integratie-uitkering Sociaal domein (INKOMSTENKANT)

2015 2016 2017 2018
Decentralisatie AWBZ naar Wmo 1.768.000 1.860.200 1.808.500 1.803.500
Decentralisatie Jeugdhulp 4.181.300 4.098.900 3.977.900 3.977.500
Decentralisatie Participatie 1.649.200 1.550.400 1.456.500 1.381.000
TOTAAL (afgeronde bedragen) 7.598.500 7.509.500 7.242.900 7.162.000

WORDT vanuit meicirculaire '15 o.b.v. objectief herverdeelmodellen en overige ontwikkelingen
Decentralisatie AWBZ naar Wmo 1.761.500 2.237.300 2.335.000 2.280.800
Decentralisatie Jeugdhulp 4.021.100 3.776.400 3.675.900 3.688.500
Decentralisatie Participatie 1.439.900 1.343.400 1.272.800 1.215.500
TOTAAL (afgeronde bedragen) 7.222.500 7.357.100 7.283.700 7.184.800

Te verwerken
mutatie in begroting -376.000 -152.400 40.800 22.800
(min = nadeel / plus = voordeel)
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Antwoord: 
Gemakshalve verwijzen wij naar Raadsinformatiebrief 591782 die staat  geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 6 juli 

 
Vragen fractie OPA. – Voorjaarsnota 2016 
 
Pagina 6  
Woonzorgvoorzieningen  
U stelt dat het risico voor het realiseren van een vernieuwend woonzorgconcept kan 
oplopen tot ongeveer  
€ 1.000.000,-.  
Vragen:  
1. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen.  
2. Wat zijn de uitgangspunten die hierbij zijn gehanteerd en betekent dit dat er dan 40 
woningen gebouwd gaan worden.  
3. Voldoen die 40 woningen dan aan de behoefte als er meer dan 60 bij de Klepperwei 
verdwijnen en er in het ouderenbestand alleen maar groei te verwachten is.  
4. Als die 40 dan niet voldoende zijn waarom dan geen risico genomen om er 80 of 120 
van te maken.  
5. Er wordt voortdurend gesproken over nieuwbouw. Uit onderzoek blijkt dat renovatie 
een goedkopere optie is. Waarom wordt hier niet naar gekeken. Is de wethouder bereid 
met Argos en Woonvisie om de tafel te zitten om de mogelijkheden van deze optie te 
bespreken  
 
Antwoord:  
Om (oudere) inwoners met beperkingen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen, 
is het van belang levensloopbestendige woningen te bouwen. Het levensloopbestendig 
bouwen  zorgt  ervoor dat deze woningen ongeveer € 25.000 per stuk duurder zijn door 
technische maatregelen, die de woning bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk maken en die 
ervoor zorgen dat in de woning zwaardere zorg kan worden verleend. Het college stelt 
zich op het standpunt dat deze woningen voor alle inkomensgroepen beschikbaar 
moeten zijn en dat dit moet worden gefinancierd door marktpartijen, zodat het 
realiseren van een vernieuwend  woonzorgconcept voor de gemeente budgetneutraal 
blijft. Op het moment dat marktpartijen het levensloopbestendig bouwen niet zouden 
willen financieren en de gemeente zich op het standpunt zou stellen dat deze 
woningen toch moeten worden gerealiseerd, ontstaat een risico, dat gelet op het aantal 
benodigde woningen kan oplopen tot € 1.000.000 (onrendabele top voor ongeveer 40 
woningen voor de laagste inkomensgroepen).  Uit marktonderzoek is gebleken dat in 
Albrandswaard zeker 120 extra (nieuwbouw)woningen nodig zijn, nog afgezien van de 
renovatie/aanpassing van bestaande woningen. De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid in het kader van de WMO om woningen aan te passen aan de 
beperkingen van inwoners. De portefeuillehouder houdt mede door het intensieve 
traject rondom het woonzorgconcept regelmatig contact met Argos en Woonvisie, 
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waarbij alle mogelijkheden zowel m.b.t. nieuwbouw als m.b.t. renovatie onderwerp van 
gesprek zijn.  
 
ABWZ/Wijkteams  
U stelt dat de nadruk zal liggen op een goede structuur van informele zorg, die 
vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt en faciliteit.  
Vragen:  
1. Waaruit bestaat die goede structuur / Wat bedoelt u daar precies mee?  
2. Hoe ver bent u met het realiseren hiervan?  
3. Hoe heeft u dit tot dusver gecommuniceerd?  
 
U stelt dat de het nodig is om van dure zorgoplossingen naar welzijnsoplossingen te 
gaan.  
Vragen:  
1. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?  
2. Welke voorbeelden hiervan kunt u geven en  
3. Welke zijn reeds gerealiseerd?  
 
Antwoord: 
De structuur voor de informele zorg heeft betrekking op het ontwikkelen van een 
platform, dat zorgt voor de coördinatie van de inzet van vrijwilligers (makelaarsrol 
tussen maatschappelijke instellingen en  inwoners die vrijwilligerswerk willen 
verrichten) en ondersteuning van mantelzorgers (met een nadruk op het ‘vinden’ van 
mantelzorgers). Eigenlijk gaat het om het ‘doorontwikkelen’ van de al bestaande 
vrijwilligersvacaturebank en het steunpunt mantelzorg. De ontwikkeling van dit platform 
is ondergebracht bij SWA. Het realiseren hiervan loopt gelijk op met het vaststellen van 
de nota informele zorg, die onlangs bij uw raad is aangeboden voor een schriftelijke 
adviesronde ter vervanging van behandeling tijdens het Beraad en Advies van 15 juni 
2015. Ondertussen heeft SWA in mei 2015 een conferentie gehouden m.b.t. de 
informele zorg, waarbij maatschappelijke instellingen, vrijwilligers en mantelzorgers zijn 
betrokken.  
Bij welzijnsoplossingen denken wij bijvoorbeeld aan het inschakelen van 
schuldhulpmaatjes (op orde brengen van financiën) en meer algemene maatjes 
(koppelen van vrijwilligers aan inwoners met een hulpvraag). SWA heeft al 
schuldhulpmaatjes beschikbaar, maar uit het wijkteam hebben wij signalen ontvangen 
dat er nog meer inzet nodig is.   
 
 
Pagina 9  
Hoogspanningsleidingen  
U stelt dat het duidelijk is dat de kosten liggen in de bandbreedte van een tot anderhalf 
miljoen euro  
Vragen:  
1. Hoe bent u tot dit bedrag gekomen.  
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2. Dit bedrag is als p.m. post in de begroting opgenomen? Waarom geen inschatting 
van deze investering maken en deze verdelen over de jaren of een start maken met de 
reservering. Niets doen houdt toch in dat we toekomstige generaties opzadelen met 
problemen die we nu al voorzien of ziet u dit anders?  
 
Antwoord: 

1. Bij een verkabeling van het tracé van de hoogspanningsleiding vanaf plan 
Valckesteyn tot over de Albrandswaardsedijk zien we een kostenpost 
ontstaan, gebaseerd op kentallen van de netbeheerders, van afgerond   
€ 5.200.000 Hiervan komt dan 25 % voor rekening van de gemeente,  te weten 
€ 1.300.000. 

2. De planning van de verkabeling loopt van 2017 tot en met 2032, een periode 
van 15 jaar. Door op dit moment, vroeg in het traject een principebesluit te 
nemen wordt aan alle betrokkenen duidelijkheid verschaft over het standpunt 
wat de gemeente inneemt. Op basis van dat standpunt worden dan afspraken 
met de netbeheerder gemaakt over de daadwerkelijke uitvoering. De 
afspraken met de netbeheerder zullen meer duidelijkheid geven over de 
gemeentelijke bijdrage en de spreiding in de tijd die in een voorstel aan de 
raad zullen worden voorgelegd. 

 
Pagina 11  
Ontwikkelingen decentralisaties  
1. Wat bedoelt u met de organisatorische en bedrijfsmatige positionering van de 
wijkteams  
 
Bij grip op financiën stelt u dat u de komende jaren gaat toewerken naar een andere 
financieringssystematiek  
Vragen:  
1. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen.  
2. Hoe ziet die andere systematiek er op de horizon uit.  
3. Wanneer mogen wij de eerste resultaten hiervan verwachten  
 
Antwoord: 
Op dit moment hebben wij subsidierelaties met de partijen, die deelnemen aan de 
wijkteams. De afspraken met deze partijen hebben wij gemaakt om in 2015 
zorgcontinuïteit te kunnen leveren. De toekomst moet uitwijzen of het aanbod van juist 
deze partijen aansluit bij de behoefte van Albrandswaard. Daarnaast moet blijken of 
een subsidierelatie de juiste vorm van contracteren is om het gewenste resultaat te 
bereiken. Met de inkoop vanaf 2017 hebben wij de mogelijkheid om op de 
samenstelling van de wijkteams en de vorm van contracteren invloed uit te oefenen. 
Tot die tijd gelden de lopende afspraken. 
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Pagina 12  
Archiefstukkenonderhouden  
U stelt dat € 75.000 nodig is om het archief incidenteel te onderhouden.  
Vragen:  
1. Bedoelt u hiermee het hele archief of slechts een aantal stukken?  
2. Over welke tijdsperiode gaan die stukken en wat is de historische waarde hiervan?  
 
(Hiermee bedoelen we wat leren we uit deze stukken, waar gaat dit over?)  
3. Om hoeveel stukken gaat het precies?  
4. Wat zijn de kosten van het structurele onderhoud die nog niet opgenomen zijn in de 
begroting?  
5. Inmiddels is in Rotterdam het bouwkundige archief verhuisd van de Galvanistraat 
naar de Hofdijk (het stadsarchief) daar is aangegeven dat dit is gedaan in verband door 
bezuinigingen. Krijg bij deze post toch sterk het gevoel dat er hier hun tekort 
geprobeerd wordt te dichten met het geld van Albrandswaard. Zijn er ook andere 
alternatieven denkbaar dan enkel het stadsarchief van Rotterdam.  
 
Antwoord: 
1. Het betreft slecht een deel van het totale archief. Alleen stukken van voor 1900 

zijn onderzocht.  Totaal zijn er 1951 stukken onderzocht.  101 stukken zijn 
dusdanig beschadigd dat zij niet meer opgesteld kunnen worden. 

2.  Het betreft stukken van voor 1900.   Of en welke historische waarde deze 
stukken hebben is zeer verschillende. 

3.  Het gaat om 101 stukken die direct aangepakt dienen te worden.   326 stukken 
dienen op termijn ook preventief behandeld te worden 

4. Voor het beheren van het archief wordt circa € 13.000,= per jaar in rekening 
gebracht door het GAR. Deze kosten zijn niet alleen voor opslag maar ook voor 
de dienstverlening aan burgers welke inzage willen in de stukken. Deze kosten 
zijn reeds opgenomen in de (BAR) begroting.  Naast deze kosten is door het GAR  
geadviseerd om ook een kostenpost op te nemen voor het preventief 
onderhouden van de stukken. (circa € 12.000,=).  Deze kosten zijn nog niet 
gedekt. 

5. Voor het beheren van de archieven zijn natuurlijk altijd andere alternatieven 
denkbaar. Dee beheerskosten zijn al vele jaren gelijk en  ons inziens reëel.  
Anders opties ( zoals zelf beheren) zullen in de praktijk zeker niet goedkoper zijn.  
Voor de restauratie kan natuurlijk ok een offerte gevraagd worden aan een andere 
restaurateur. Echter  Het GAR heeft deze expertise in dienst en is inhoudelijk heel 
goed op de hoogte van de schade. Ook hier is er dus niet direct een aanleiding 
om een ander alternatief te zoeken. U heeft natuurlijk altijd de keuze om de 101 
stukken niet meer openbaar te houden zodat u de restauratiekosten bespaard. 

 
Baten begraafplaatsen  
U stelt dat het aantal rekenplichtigen te rooskleurig is ingeschat.  
Vragen:  
1. Wat is de oorzaak hiervan? Was de wens de vader van de gedachte om de 
begrotingen in de voorgaande jaren dicht te rekenen of ligt hier een structurele tendens 
onder.  
2. Om hoeveel rekenplichtigen gaat het en wat is de opbrengst per rechten plichtige  
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Antwoord: 
1. De verwachtingen waren dat het aantal begrafenissen zou toenemen in de 

komende jaren. Deze ontwikkeling blijkt niet te kloppen, het aantal begrafenissen 
neemt de laatste jaren steeds verder af waardoor de inkomstenverwachting moet 
worden bijgesteld.  

2. Op het moment zijn er op beide begraafplaatsen +/- 1200 graven waarvan de 
graftermijn niet verlopen is. Gemiddeld liggen de jaarlijkse baten rond €200.000,-. 
Deze inkomsten komen af van de jaarlijkse uitgifte van nieuwe koopgraven 
(gemiddeld op jaarbasis 30 graven), uit de onderhoudsrechten die betaald moeten 
worden en uit bijzettingen die plaats vinden.  

 
Pagina 15  
Voorgestelde ombuigingen  
U stelt dat in 2016 het beschikbare investeringsbedrag voor de reconstructies van 
wegen doorgeschoven kan worden naar toekomstige jaren.  
Vragen:  
1. Wat zijn de consequenties hiervan. Betekent dit dat bij eventueel achterstallig 
onderhoud straks de daadwerkelijke kosten om het te herstellen nog vele malen hoger 
zullen zijn en als resultaat een soort gymzalen en sporthal zoals we nu hebben.  
 
Antwoord: 
Het doorschuiven van het investeringsbedrag heeft geen consequenties voor het 
onderhoud van de verharding. Door het overgangsjaar naar de BAR organisatie lopen 
projecten achter op het geplande schema. Deze achterstand word in 2016 
weggewerkt. Daarnaast hebben gunstige aanbestedingen  geleid tot meer ruimte in de 
investeringsbegroting waardoor het doorschuiven van de investering naar de 
toekomstige jaren geen negatieve gevolgen heeft op de kwaliteit van de buitenruimte. 
 
Pagina 16  
Snelfietsroute F15 IJSSELMONDE  
U stelt dat er aan de snelfietsroute nog € 295.000 moet worden geïnvesteerd door 
Albrandswaard  
Vragen:  
1. Uit deze paragraaf krijgen wij van OPA de indruk dat er reeds werkzaamheden 
zijn/worden uitgevoerd  
zonder dat de raad hiervoor geld beschikbaar heeft gesteld. Is dit juist?  
2. Wanneer heeft u van de Raad goedkeuring gekregen om deze € 295.000 te 
besteden.  
3. Volgens uw informatie bent u reeds bezig met de uitvoering. Wat als de Raad u niet 
toestemt u deze  
€ 295.000 ter beschikking te stellen. Welke kosten komen dan alsnog voor onze 
rekening?  
 
U stelt dat het de vraag is: of de werkzaamheden in huis kunnen gebeuren of dat 
uitbesteding noodzakelijk is. Naar aanleiding hiervan zijn onze vragen:  
1. Wat is het verschil in de gemeentelijke begroting?  
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2. Wat als de raad niet akkoord gaat met uitbesteding omdat hier geen geld voor is?  
3. Wat zijn de kosten van uitbesteding?  
 
Antwoord: 
De F15 snelfietsroute (i.c. de fietsmaatregelen) staat in de voorjaarsnota op de 
“Mogelijke investeringslijst”. De raad wordt t.z.t. afzonderlijk geïnformeerd over de 
eventuele investeringen aan de F15 IJsselmonde. 
 
De ambtelijke voorbereiding voor de snelfietsroute “F15 IJsselmonde” door de 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn reeds in 2014 gestart en 
vordert gestaag. Het project wordt uitgewerkt in samenwerking met de Provincie Zuid 
Holland, MRDH, gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, de Fietsersbond 
en de Metropoolregio.  
 
Deze partijen werken nauw samen, gericht op het stimuleren van het gebruik van de 
(elektrische-) fiets voor het woon-werkverkeer. Het verleiden en stimuleren van de 
automobilist om op korte woon-werkafstanden de (elektrische) fiets te pakken kan 
leiden tot een reductie van files en reistijden. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de 
verbetering van de bereikbaarheid, een prettig en gezond leefmilieu en het (landelijk 
en regionaal) programma Beter Benutten. 
 
Genoemde partijen leggen de voornoemde samenwerking en afspraken neer in een 
projectplan en maatregelenlijst, waarin de te verbeteren route wordt beschreven en de 
gewenste communicatieve en infrastructurele maatregelen op hoofdlijnen worden 
uitgewerkt met een taakstellend budget. De planning gaat uit dat medio 2015 het 
project- en maatregelenplan worden aangeboden aan de colleges van Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Om de ambitie van die plannen te bekrachtigen wordt  
de colleges voorgesteld een intentieverklaring te ondertekenen om vast te leggen dat 
de gemeenten zich de komende jaren zullen inspannen om de snelfietsroute F15-
IJsselmonde te gaan aanleggen. Aansluitend zullen de gemeenteraden worden 
voorgesteld om de (meerjaren)begroting aan te laten sluiten op de geplande 
investeringen van het maatregelplan van dit project. 
 
De wethouders verkeer van de BAR-gemeenten zijn begin 2015 hierover bijgepraat en 
geïnformeerd. 
 
Helaas lopen nu door omstandigheden bepaalde zaken niet parallel en volgens 
planning. Zo is het voorstel van de investeringen voor de snelfietsroute F15 in de 
voorjaarsnota al gedaan, voordat de genoemde gezamenlijke intentieverklaring is 
ondertekend en het projectplan/maatregelenlijst per gemeente is vastgesteld. E.e.a. 
heeft ook te maken met het programma Beter Benutten (vervolg)en de planning van 
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het MRDH investeringsprogramma 2016 inclusief de bijbehorende subsidieregeling 
voor de uitvoering van maatregelen en onderzoeken. 
 
Het onderzoek naar de oversteekbaarheid van de Groene Kruisweg in de gemeente 
Albrandswaard dient informatie te verschaffen over ernst van de 
oversteekproblematiek voor met name voetgangers en fietsers. De snelfietsroute F15 
IJsselmonde door de BAR-gemeenten dient in Albrandswaard namelijk adequaat te 
worden verbonden met het netwerk van snelfietsroutes (bijvoorbeeld de snelfietsroute 
langs de Groene Kruisweg). Het onderzoek moet input leveren over hoe groot het 
oversteekprobleem is, wat de oorzaken zijn en de onderbouwing geven voor mogelijke 
oplossingsrichtingen. Dit vraagt een om een uitgebreid onderzoek die extern moet 
worden uitgezet en in ieder geval het totale traject behelst van de Groene Kruisweg in 
Albrandswaard. 
 
Het niet uitvoeren van dit onderzoek betekent dat er geen goede onderbouwing 
(kwalitatief en kwantitatief)kan worden gegeven waarom er (op termijn)wel of geen 
kwalitatief hoogwaardige oversteekvoorziening op de Groene Kruisweg voor fietsers 
en voetgangers noodzakelijk is. 
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Toezeggingen Commissie Planning &Control 16 juni 2015 
 
Brief reservering NRIJ-gelden voor landschapstafel 
Te onderzoeken hoe de financiering en aansturing zijn geregeld van de heer J. 
Evertse, Kwartiermaker van de Landschapstafel IJsselmonde, en in wiens opdracht hij 
handelt. 
 
Antwoord: 
Dat is vanuit de stuurgroep Deltapoort/landschapstafel i.o. Deze stuurgroep put uit het 
werkbudget van Deltapoort, dat tot 1 januari 2015 jaarlijks werd gevuld door Provincie 
(200.000), Rotterdam (40.000) en de overige gemeenten op IJsselmonde 0,50 cent per 
inwoner. Voor de BAR geldt, dat die 0,50 tot 1 januari 2015 betaald werd uit de 
bijdrage Stadsregio Rotterdam voor groen, die in totaal circa 1 euro bedroeg. Voor 1 
januari werd dit bedrag direct betaald via de Stadsregio. Na 1 januari  wordt dit 
rechtstreeks betaald vanuit het geld voor de weestaken stadsregio. 
 
JAARREKENING 2014 ALBRANDSWAARD 
 
1. een overzicht aan te leveren van alle wijzigingen in de versie van de Jaarrekening 

(met 124 p.) die in de Auditcie van 10 juni is behandeld, en de versie (met 117p.) 
die op 16 juni voorligt. Bij alle wijzigingen moet worden aangegeven, of deze 
vanwege de  

accountant of anderszins zijn doorgevoerd ;  
 
Antwoord: 
Een specificatie van alle wijzigingen per pagina is in de bijlage opgenomen. 
 

2. Vóór de behandeling in de raad om ten aanzien van de afkoopsom ad € 979.200  
van het toekomstig onderhoud van de Groene Verbinding, paden, brug , 
verlichting e.d. uit te zoeken: 
- wie de eigenaar van de brug is, 
- wie verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug is, 
- waarvoor het toekomstige onderhoud exact voor is bedoeld; 
en vóór aanvang van het 4e kwartaal 2015 de raad: 
- Een beheer- en onderhoudsplan voor dit toekomstige onderhoud Groen 
Verbinding te sturen.  

 
Antwoord: 
Het betreft hier geen subsidie maar een afkoopsom voor het beheer en onderhoud van 
de groene verbinding gelegen tussen de Rhoonse Baan en de A15. De afkoopsom is 
ter beschikking gesteld/overgemaakt na overdracht van het gebied aan de gemeente 
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Albrandswaard. Half oktober 2014  heeft de gemeente voor overdracht getekend. In 
navolging daarop is in december 2014 het geld overgemaakt op de rekening van de 
gemeente. Deze gelden zijn bedoeld voor het onderhoud van: 
 
Afkoop onderhoud groene verbinding 
Inflatie  2%   

Rente 4%   

Jaarlijks onderhoud € 14.960,00 

maaien, vegen, inspecties, verlichting incl. 
stroomverbruik, monitoren zettingen 
overkluizingen leidingen 

Extra onderhoud 5de jaar € 60.955,00 herstel asfalt, bermen, markering 

Extra onderhoud 8e jaar € 10.250,00 
herstel asfalt, bermen, markering, schilderen 
brugleuning, vervangen stroefheidslaag brug 

Extra onderhoud 12e jaar €236.345,00 aanbrengen nieuwe asfaltverharding 
Extra onderhoud na het 12e 
jaar € 24.244,00 onderhoud verharding, brug 

Levensduur 

35 jaar 
 

Dit onderhoudsplan was voor de accountant onvoldoende om het geld in een 
bestemmingsreserve weg te zetten. Het betreft hierbij niet het onderhoud van de 
netkous over de A15. Deze is in onderhoud van de gemeente Rotterdam. 
                                
1. De raad is hierover geïnformeerd in de jaarrekening 2014   
2. Om het weg te zetten in de bestemmingsreserve dient er een volledig 

onderhoudsplan aanwezig te zijn. Dit onderhoudsplan is op dit moment nog in de 
maak. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat de raad eind derde kwartaal 
een onderhoudsplan ontvangt. Na vaststelling van het meer jaren 
onderhoudsprogramma zal er aan gekoppeld het verzoek tot het vastleggen van 
het bedrag in een bestemmingsreserve worden gedaan. 

 
 
1e TUSSENRAPPORTAGE 2015 ALBRANDSWAARD 
 
1. Naar aanleiding van de beantwoording van de PvdA-vragen over de doorrekening 

van de structurele gevolgen van de besluitvorming d.d. 27 oktober 2014 voor de 
nieuw te bouwen sporthal op sportpark AW om uiterlijk 17 juni 2015 de 
doorrekening aan te vullen met de geschatte exploitatiekosten en eventuele andere 
toe te rekenen kosten. 
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Antwoord: 
Kortheidshalve verwijzen wij  naar Raadsinformatiebrief 591782 die staat  
geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 

2. Vóór de behandeling in de raad te onderzoeken en de raad te informeren of de 
uitname van € 110.100 bij het Sociaal Deelfonds als gevolg van frictiekosten 
Domein Maatschappij past binnen de regels van dit Sociaal Deelfonds 
 

Antwoord: 
In het amendement reserve Sociaal domein is de volgende doelstelling opgenomen: 
- reserve als dekking van eventuele onvoorziene tekorten voortkomende uit de drie 
decentralisaties, de participatiewet, de WMO en de wet Jeugdzorg. 
  
Ons inziens sluit dit een inzet zoals voorgesteld in de 1e tussenrapportage niet uit. 
Zoals gezegd en geschreven wordt verzocht middelen beschikbaar te stellen voor het 
op orde brengen van de bedrijfsvoering rond de decentralisaties.  
Een andere uitleg van het amendement kan echter zijn dat onvoorziene tekorten 
ontstaan door meer aanvragen, cliënten, verstrekkingen etc. bedoeld worden. In dat 
geval is de inzet van de Algemene Reserve of het niet instemmen met de extra 
eenmalige bijdrage een alternatief.  
 
 
VOORJAARSNOTA 2016 ALBRANDSWAARD 
 
1. Uiterlijk vrijdagmorgen 19 juni met een nieuwe VJN te komen, waarin de 

ombuigingsvoorstellen zijn verwerkt.   
 
Antwoord: 
Voorjaarsnota 2016 die geagendeerd staat voor de Commissie Planning en Control 
van 29 juni 2015 (nummer 186656).  
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BIJLAGE:  
595445 - Jaarrekening 2014 specificatie wijzigingen n.a.v. opmerkingen accountant 
 
Poortugaal, 30 juni 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 



Jaarrekening 2014, Aanpassingen naar aanleiding van de accountantscontrole.

Op 12 mei 2015 heeft u een exemplaar van de jaarstukken 2014 ontvangen die ook aan de accountant werd overhandigd voor de accountantscontrole.

De accountant heeft (zoals ook tijdens de auditcommissie werd toegelicht) een aantal aanpassing voorgesteld die wij op hun verzoek hebben doorgevoerd.

Deze aanpassingen/verplichtingen hadden deels betrekking op lay-out en presentatie, maar ook op reserves/voorzieningen en daarmee de bepaling van het resultaat.

 Hoofdredenen zijn: Accountantsopmerkingen/verplichtingen in het kader van de wet (het BBV).

1. De voorziening scholen Portland is vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

2. De egalisatiereserve reinigingstarieven werd omgevormd tot een voorziening beklemde middelen.

3. Enkele reserves (InformatieBeleidsPlan, Jeugdhonk Valkesteijn, onderhoud scholen) zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

4. Tabel bezoldiging topfunctionarissen is aangepast aan nieuwe wettelijke eisen.

5. Presentatiefout en conform het BBV aangepast.

6. Lay-out verbetering (niet verplicht).

Hieronder staan per pagina de doorgevoerde mutaties benoemd:

Waar aanpast. Wat aangepast. Reden aanpassing (hoofdreden):

Pag. 12 Financieel resultaat Het resultaat was € 1.057.595 en is € 1.288.800 geworden. Tekst en tabellen hierop aangepast. 1 en 3

Pag. 13 Analyse resultaat Tabel aangepast, Post 20 toegevoegd van € 231.200 1

Pag. 14 Analyse resultaat Tekstuele toelichting en staatje aangepast resultaatbestemming, was  543.895 is nu € 775.100; verschil post 20 van € 231.200. 1

Pag. 14 Analyse resultaat Toegevoegd staatje vrijval reserves van totaal € 1.056.400 3

Pag. 15 Raadsbesluit Ontwerp raadsbesluit aangepast van 6 naar 11 beslispunten conform bovenstaande. 1, 2 en 3

Pag. 18 Baten Baten van programma 3 en 4 conform bovenstaande aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 20 Kerngegevens Begrotingsresultaat (bedrag) 2014 conform aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 39 Programma 3 Baten en tellingen programma 3 conform aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 42 Toelichting progr. 3 Uitleg over post 20, vrijval voorziening scholen toegevoegd. 1

Pag. 65 Paragraaf 1 Tabel lijkbezorging, 2013 op 0% gezet want is basisjaar en tabeltelling kwijtschelding werkelijk 2014 gecorrigeerd. 5

Pag. 79 Paragraaf 4 Tabelkop toegevoegd. 6

Pag. 91 Paragraaf 7 Tabel BIE projecten, telling toegevoegd. 6

Pag. 92 Paragraaf 7 Boekwaarde Essendael grond toegevoegd, ad. 250 (al aangegeven in beantwoording schriftelijke raadsvragen) 5

Pag 98/99 Balans Balans conform aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 100 Toelichting balans Telling tabel materiële vaste activa aangepast na controle. 5

Pag. 101 Toelichting balans Tabel Hofhoek 1 eruit gehaald en apart vermeld op pag. 102 5

Pag. 102 Toelichting balans Tabellen en lay-out conform aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 103/104 Toelichting balans Tabellen verloop reserves en voorzieningen en tabel eigen vermogen conform aangepast. 1, 2 en 3

Pag. 105 Toelichting balans Tabel vlottende schulden aangepast na controle. 5

Pag. 105 Toelichting balans Tabel vaste schulden qua lay-out aangepast. 6

Pag. 106 Programmarekening Tabel programmarekening conform aangepast 1, 2 en 3

Pag. 106 Programmarekening Specificatie algemene dekkingsmiddelen toegevoegd. 5

Pag. 107 Programmarekening Tabel bezoldiging topfunctionarissen aangepast aan nieuwe wettelijke eisen 4

Pag. 108/109 Rechtmatigheid Presentatie analyse rechtmatigheid uitgebreid en aangepast conform verzoek accountant. 6

Pag. 113 Bijlage 2

Bedrag regel 13, 22 en 31 conform verzoek accountant aangepast. Regel 34 is nog foutief (moet 10 miljoen zijn en het totaal € 

88.310.859) en wordt na afstemming met de accountant in de toekomstige rapportages aangepast. 5

Pag. 114/115 Bijalge 3 en 4 Tabellen conform aangepast. 1, 2 en 3
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