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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

De raad heeft in zijn vergadering van 7 juli het amendement “uitgavenstop” aangenomen. 

Het amendement bevat als maatregel: “…..over te gaan tot een volledige uitgavenstop voor zaken 

waar nog geen besluit of commitment naar derden overeengekomen is…”. 

De periode van de uitgavenstop is vanaf 7 juli tot 2 november 2015. 

 

KERNBOODSCHAP 

Gemeenteraad informeren over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het amendement met 

betrekking tot de uitgavenstop. 

 

TOELICHTING 

Het amendement ontziet zaken waar een besluit voor is of commitment naar derden overeengekomen 

is. Wij spreken dan ook liever over een selectieve uitgavenstop. “Volledig” in absolute zin, is zij niet. 

Het zou de samenleving ontwrichten. Denkt u bijvoorbeeld aan het stilzetten van nieuwe aanvragen 

voor bijstand, WMO, jeugdzorg, elektriciteitsrekeningen voor openbare verlichting, rioolgemalen etc.. 

 

Vervolgens is het goed op te merken dat de uitgavenstop uitsluitend betrekking heeft op de 

Programmabegroting Albrandswaard inclusief investeringsprogramma. Dus niet op de begrotingen en 

investeringsprogramma’s van de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen, zoals de 

BAR-organisatie, VRR, GGD, SVHW, NRIJ etc.. 
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CONSEQUENTIES 

Voor de ambtelijke organisatie (uitvoering) en uw raad (controle op naleving) is het belangrijk om de 

uitgavenstop aan de hand van criteria te kaderen. De volgende criteria zijn door ons vastgesteld:  

 

A. De voorgenomen uitgave is slechts toegestaan wanneer deze: 

- Onvermijdelijk én 

- Onuitstelbaar is. 

B. Het betreft voorgenomen uitgaven van € 2.500 en hoger (drempelbedrag). 

 

VERVOLG 

Het college rapporteert op 1 september en 1 november 2015 de raad over de stand van zaken van de 

uitgavenstop.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
de loco-secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Dick Mol  Marco C.C. Goedknegt 

 


