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Onderwerp 
1e Tussenrapportage 2014 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De 1e Tussenrapportage 2014, inclusief bijlagen vast te stellen; 

a. de programmabegroting 2014 (structureel ) te wijzigen met de volgende punten: 
· Programma Burger & Bestuur, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 te verhogen 

met respectievelijk € 136.860, € 16.791, € 52.282 en € 37.620; 
· Programma Kennis & Welzijn, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 te verhogen 

met respectievelijk € 253.385, € 209.002, € 208.889 en € 209.372; 
· Programma Buurt & Buitenruimte, het budget vanaf 2014 structureel te verhogen met 

€ 8.915; 
· Programma Middelen & Economie, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 ter 

verhogen met respectievelijk € 167.971, € 300.221, € 292.051 en € 172.913.  
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen; 

2. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves; 
· Verlaging van de algemene reserve in 2014 met € 25.642, in 2015 met € 1.505, in 

2016 met € 117.165 en in 2017 met € 98.188.   
3. De lasten voor het kieskompas ad € 10.000 te dekken uit post voor onvoorzien. 
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en ombuigingen 

door te schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting, ombuigingen uit de 1e begrotings-
wijziging 2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten. 

 
Inleiding/aanleiding 
Hierbij bieden wij u de 1e Tussenrapportage 2014 aan. In deze wordt gerapporteerd over de periode 
tot 1 april 2014. De 1e Tussenrapportage is het 1e moment waarin het college integraal rapporteert en 
verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.  
De 1e Tussenrapportage 2014 sluit met een negatief saldo van € 231.009 voor 2014. Het geraamde 
begrotingssaldo voor 2014 komt daarmee op € 182.182 positief. 
 
Beoogd effect 
De doelstelling van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en controle instrument en de 
wijzigingen in de begroting rechtmatig te laten verlopen. 
 
Relatie met beleidskaders 
Lopende P&C cyclus 
 
Argumenten 
Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en 
daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 
Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de begroting 2014, structureel worden bijgesteld. 
 
 
 
 



1.a. de programmabegroting 2014 (structureel) te wijzigine met de volgend punten 
De begroting dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit negatieve 
wijzigingen van de omvang gemeenteraad, in organisatie verkiezingen, huisvesting bibliotheek en de 
gevolgen van de septembercirculaire 2013 en de vrijval van vakantierechten uit 2013. 
 
1.b in te stemmen met de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 
In de budgetregels is opgenomen dat budgettair neutrale wijzigingen binnen de progamma's ter 
informatie aan de raad worden aangeboden. 
 
2. De mutaties in de reserves vast te stellen 
Om de gevolgen voor het begrotingssaldo van de aanpassingen in de huisvesting van de bibliotheken 
zoveel mogelijk te beperken worden de voordelen uit 2014 en 2015 via de algemene reserve gebruikt 
om de tekorten voor 2016 en 2017 te dekken. 
 
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en ombuigingen door te 

schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting, ombuigingen uit de 1e begrotingswijziging 
2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten. 

Om het geheel van speerpunten, ombuigingen en moties actueel te houden wordt geadviseerd om 
wijzigingen in of afgewikkelde zaken middels vasstelling van de tussenrapportages in het 
monitorsysteem Pepperflow vast te leggen. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer 
gerapporteerd. 
 
 
Kanttekeningen 
Algemeen 
De tussenrapportages zijn een moment opname. Het geschetste (financiële)resultaat is gemaakt met 
de kennis van dat moment. De periode tot het einde van het jaar kan ontwikkelingen met zich 
meebrengen waardoor bij jaarrekening van dit geprognotiseerde resultaat wordt afgeweken. Ook dient 
opgemerkt te worden dat in het eerste kwartaal van 2014 de BAR-organisatie is gestart en er 
vertraging is ontstaan in de factuurafhandeling waardoor ten tijde van het opstellen van deze 
tussenrapportage een groot aantal facturen nog niet geboekt was wat als gevolg heeft dat weinig te 
zeggen valt over uitputting van de budgetten tot op dat moment.   
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Behandeld in de auditcommissie van 20 mei 2014 
Vaststelling in de gemeenteraad van juli 2014 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
Zie bijlage. 
 
Juridische zaken 
geen 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak 1e tussenrapportage 2014 (37626) 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


