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Geadviseerd besluit
1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
SVHW en bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen, waarin 
wordt opgemerkt dat niet wordt ingestemd met de toegepaste indexeringspercentages en dat wordt 
verzocht om een evaluatie van de huidige berekeningswijze te laten doen door het Algemeen Bestuur.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 15 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van SVHW de concept meerjarenbegroting 2021 
toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze daarop te geven.  Wij hebben de 
concept begroting 2021 SVHW door onze financieel adviseurs laten beoordelen.

Beoogd effect
Een mening te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2021 door gebruik te maken van deze 
zienswijzeprocedure.

Argumenten
 1.1. De ontwerpbegroting 2021 past niet binnen de gewenste (nul)lijn  

Met betrekking tot de huidige financiële positie van de gemeente Albrandswaard is het beleid erop 
gericht om voor 2021 de zogenaamde (nul)lijn als uitgangspunt bij de programmabegroting te laten 
dienen. Het college ziet geen mogelijkheid om voorgestelde indexatie te dekken binnen de 
gemeentelijke programmabegroting. Het college is dan ook van mening dat financiële matiging ook 
een onderwerp is dat hoort te liggen bij de gemeenschappelijke regelingen zoals SVHW. Er wordt van 
gemeenschappelijke regelingen verwacht dat ze met voorstellen komen over de gevolgen van een 
(nul)lijn voor het begrotingsjaar 2021. Helaas moeten wij constateren dat het SVHW niet is gelukt om 
dit uitgangspunt in hun begroting 2021 financieel te verwerken. 

1.1.a. Netto toename van totale exploitatiekosten met 1,41%  is niet in overeenstemming met 
gewenste (nul)lijn 

De totale toename van de kosten van SVHW bedraagt ten opzichte van Begroting 2020 € 177.000, 
waardoor de omvang van de Begroting 2021 toeneemt tot € 12.712.000 (1,41%). 

In de opvang van de kostentoename ten gevolge van externe ontwikkelingen/nieuw beleid van € 
410.000 met € 100.000 gaat ons inziens niet ver genoeg om te komen tot financiële matiging. 
Hierdoor resteert een kostentoename van € 310.000 ter dekking. 

1.1.b. Stijging totale deelnemersbijdrage 2021 2,19% 

De totale deelnemersbijdrage stijgt met 2,19%. De begrote totale kosten van € 12.712.000 worden in 
eerste instantie gedekt door de opbrengst invorderingskosten (€ 2.500.000), de overige opbrengsten 
(€ 10.000), een onttrekking vanuit de reserve organisatie ontwikkeling ( € 95.000). Per saldo resteert 
een verwachte deelnemersbijdrage 2021 van €10.107.000, waarvan € 75.000 incidenteel.   

De deelnemersbijdrage voor 2021 is gebaseerd op de realisatie in het laatste afgesloten boekjaar 
(2019). De tarieven in de Begroting 2021 zijn berekend op basis van deze realisaties. Bij het opstellen 
van de jaarrekening 2021 zal op basis van de daadwerkelijke realisatie een eindafrekening per 
deelnemer worden opgesteld. Voor Albrandswaard betekent dit een stijging van de 
deelnemersbijdrage met 4% van € 200.000 in 2020 naar € 208.000 in 2021.  

1.2. Nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen die opgevangen worden door interne besparingen brengt 
nog geen financiële matiging met zich mee 

Het streven om de kosten voor het volgen van (wettelijke) ontwikkelingen en nieuw beleid zoveel 
mogelijk met besparingen op te vangen binnen de exploitatie, waardoor er geen aanvullende 
budgetten vanuit de deelnemers nodig zijn, houden geen financiële matiging in. SVHW heeft in de 
begrotingen van 2016 tot en met 2020 binnen de exploitatie een bedrag € 740.000 van de 
kostentoename van € 1.234.000 ten gevolge van indexering en nieuw beleid opgevangen. Ook bij het 
opstellen van de Begroting 2021 is dit zoveel mogelijk toegepast om zodoende de kosten stijging zo 
beperkt mogelijk. E.e.a. in lijn met het verzoek van het Algemeen Bestuur tijdens de behandeling van 
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de Kadernota 2021 op 5 februari 2020. Er zijn echter geen voorstellen die tot een financiële matiging 
zouden kunnen leiden. 

1.3. Gevolgen Covid-19 voor de begroting 2021 nog niet bekend  

SVHW heeft binnen haar mogelijkheden maatregelen getroffen om de economische gevolgen voor de 
ondernemers te beperken onder andere door het aanbieden van uitstel van betaling en de 
mogelijkheden voor een automatische incasso. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op de 
(inkomende) cashflow van SVHW en van haar deelnemers en eventueel doorlopen in 2021.  

Op dit moment is het niet mogelijk om een nauwkeurige inschatting te maken van de te verwachten 
(financiële) impact op de begroting 2021. De grote onzekerheid over hoe lang de huidige maatregelen 
nog gaan duren en welke maatregelen er mogelijk nog gaan volgen spelen hier een rol. De mogelijke 
gevolgen van het coronavirus zijn als niet kwantificeerbaar risico opgenomen in de risicoparagraaf. 
SVHW rapporteert in de P&C documenten 2020 over de eventuele gevolgen van het coronavirus 
COVID-19. 

Overleg gevoerd met
Collega’s van cluster Financiën en het SVHW op ambtelijk niveau. 

Kanttekeningen
niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de 
deelnemers de begroting 2021 vaststellen. Deze vastgestelde begroting zal vervolgens naar de 
deelnemers worden toegestuurd. 

Financiën
Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als reactie op de 
conceptbegroting 2021.

 

Bijlagen
1. Begroting 2021 v0.5 (versie raden).pdf  
2. Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2021.pdf  
3. Antwoordbrief zienswijze begroting 2021 (AW)  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
164406

Onderwerp:
Zienswijze begroting 2021 SVHW

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 12 mei 2020,

gelet op 

artikel 68 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

BESLUIT:

1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 
SVHW en bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen, waarin 
wordt opgemerkt dat niet wordt ingestemd met de toegepaste indexeringspercentages en dat wordt 
verzocht om een evaluatie van de huidige berekeningswijze te laten doen door het Algemeen Bestuur.


