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Voorstel 

Onderwerp: 
Definitief bouwkrediet realisatie Huis van 
Albrandswaard

College van burgemeester 
en wethouders 
6 juli 2021

Zaaknummer
23878
 

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
e.weterings@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Het verlagen van de totale jaarlasten van het Huis van Albrandswaard mee te nemen in de 
eerstvolgende tussenrapportage.

2. Krediet voor realisatie Huis van Albrandswaard te verhogen met: 

 € 443.791,- i.v.m. onvermijdelijke extra investeringen (raadsinformatiebrief 2 maart 2021);
 € 100.000,- i.v.m. reservering tot en met nazorgfase en
 € 165.000,- i.v.m. wijzigingen in de fiscale afwikkeling van het krediet.

3. Op grond van artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet de geheimhouding op bijlage 1 (samenvatting 
kosten en dekking Huis van Albrandswaard) bij het raadsvoorstel van 3 juni 2019 op te heffen.

4. De geheimhouding op bijlage (samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard 2021) op 
grond van artikel 25, derde lid, gemeentewet niet te bekrachtigen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met de start van de heiwerkzaamheden ging in december 2019 de bouw van het Huis van 
Albrandswaard van start. Na ruim een jaar van bouwwerkzaamheden is het gebouw eind april 2021 
door aannemer Stout overgedragen aan de gemeente Albrandswaard. Begin juni is het Huis van 
Albrandswaard in gebruik genomen. We ontvangen positieve reacties van inwoners en gebruikers.

In onze raadsinformatiebrief van 2 maart jongstleden hebben wij de gemeenteraad reeds 
geïnformeerd over een aantal onvermijdelijke extra investeringen. In deze brief schreven wij ook dat 
wij toch verwachten dat de jaarlasten van deze extra investeringen binnen het door uw raad 
beschikbaar gestelde jaarlijkse budget van € 619.592,- blijven. Wij vinden het positief u te kunnen 
melden dat dit, nu de eindafrekening is opgemaakt, ook een feit is. De totale jaarlasten komen met 
ingang van 2022 uit op € 595.200,-. 

De officiële opening van het Huis van Albrandswaard is gepland voor 2 oktober 2021.

Beoogd effect
De efficiënte realisatie van gezamenlijke huisvesting van gemeentebestuur, Wijkteam Albrandswaard, 
Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting ROSA (RTV-Albrandswaard) en sportcafé sporthal Rhoon. 
Dit concept biedt nieuwe mogelijkheden voor onderlinge samenwerking en betere dienstverlening aan 
onze inwoners. Het biedt plek om aandacht te schenken aan de cultuurhistorie van onze 
gemeenschap. Belangrijk effect is ook dat de jaarlasten binnen het kader blijven dat de gemeenteraad 
in juni 2019 heeft bepaald.

Argumenten
2.1    Tijdens de bouw bleek een aantal onvermijdelijke investeringen noodzakelijk.

Ten tijde van de aanbesteding waren deze posten niet te voorzien.

In het krediet dat in juni 2019 door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld was hiervoor geen ruimte 
waarmee het noodzakelijk is geworden om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van in € 
543.791,-. Dit is inclusief een reservering voor restpunten die de komende maanden mogelijk nog 
moeten worden opgelost. 

 

2.2.    Definitieve fiscale verwerking pakt nadelig uit.

In 2019 is bij het aanvragen van het tweede deel van het krediet voor de bouw van het Huis van 
Albrandswaard het zogenaamde “mengpercentage btw” bepaald op het aantal werkplekken van het 
wijkteam. Nu blijkt bij het definitief opmaken van de eindafrekening van het bouwkrediet dat niet het 
aantal werkplekken bepalend is maar de verdeling “beleid versus uitvoering”. Dit is fiscaal nadeliger en 
heeft een kostprijsverhogend effect op het totale bouwkrediet van ongeveer € 165.000,- (jaarlasten € 
5.500,-).

 

3.1    Geheimhouding was noodzakelijk vanwege de lopende aanbestedingsprocedure.

Inmiddels is het gebouw gerealiseerd en is geheimhouding in relatie tot de aanbesteding niet meer 
noodzakelijk. De belangen van de gemeente kunnen door openbaarmaking niet meer worden 
geschaad. 
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4.1    De geheimhouding op bijlage 2 (samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard 2021) 
op grond van artikel 25, derde lid, gemeentewet niet te bekrachtigen.

Overleg gevoerd met
Financiën BAR-organisatie.

Caraad Belastingadviseurs.

Stuurgroep Huis van Albrandswaard.

Kanttekeningen
Geen.

Uitvoering/vervolgstappen
Bij eerstvolgende Tussenrapportage de financiële consequenties verwerken.

Financiën
Tijdens de bouw is een aantal onvermijdelijke extra investeringen gedaan. Hierover heeft het college 
de gemeenteraad reeds eerder door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De details zijn 
opgenomen onder C en D in bijlage. De gevolgen van de definitieve fiscale verwerking in verband met 
het wijkteam zijn in mei 2021 aan het licht gekomen. 

In juni 2019 is door de gemeenteraad gekozen voor een projectfinanciering. Ook is de rente op dit 
moment historisch laag waardoor de jaarlasten kunnen worden opgevangen binnen het door de 
gemeenteraad gestelde maximum in de gemeentebegroting. In bijlage (Samenvatting kosten en 
dekking Huis van Albrandswaard 2021) is een specificatie van deze jaarlasten opgenomen. In dit 
overzicht zijn de jaarlasten van SVHW niet opgenomen omdat deze gelijk zijn aan de inkomsten.

Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

 

Bijlagen
1. Bijlage 1 Samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
1 november 2021

Zaaknummer:
23878

Onderwerp:
Definitief bouwkrediet realisatie 
Huis van Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 6 juli 2021,

BESLUIT:

1. Het verlagen van de totale jaarlasten van het Huis van Albrandswaard mee te nemen in de 
eerstvolgende tussenrapportage.

2. Krediet voor realisatie Huis van Albrandswaard te verhogen met: 

 € 443.791,- i.v.m. onvermijdelijke extra investeringen (raadsinformatiebrief 2 maart 2021);
 € 100.000,- i.v.m. reservering tot en met nazorgfase en
 € 165.000,- i.v.m. wijzigingen in de fiscale afwikkeling van het krediet.

3. Op grond van artikel 25, lid 1 van de Gemeentewet de geheimhouding op bijlage 1 (samenvatting 
kosten en dekking Huis van Albrandswaard) bij het raadsvoorstel van 3 juni 2019 op te heffen.

4. De geheimhouding op bijlage (samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard 2021) op 
grond van artikel 25, derde lid, gemeentewet niet te bekrachtigen.


