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Onderwerp 
1e Tussenrapportage 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De 1e Tussenrapportage 2015, inclusief bijlagen vast te stellen; 

a. de programmabegroting 2015 te wijzigen met de volgende punten: 
- Programma Openbare orde, veiligheid en Bestuur, het budget in 2015 te verhogen met  
 € 47.500, waarvan € 5.000 structureel; 
- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie, het budget in 2015 te verhogen 

met € 171.000 waarvan € 160.000 structureel; 
- Programma Participatie, Financiën en Sport, het budget 2015 te verhogen met € 32.000, 

waarvan € 7.000 structureel ; 
- Programma Educatie, Zorg en Welzijn, het budget 2015 te verhogen met € 24.700 

structureel; 
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen vast te stellen; 

2. De restantboekwaarde van € 117.000 van de reeds gesloopte Bonbon/De Blokkendoos af te 
boeken; 

3. De volgende mutatie in de reserve vast te stellen; 
- Verlaging van de Algemene reserve met € 117.000; 
- Reserve Sociaal Deelfonds te verlagen met € 110.100; 
- Reserve riolering op aanwijzing van de accountant om te zetten naar een voorziening; 

3. De voltooide speerpunten uit de begroting en de voltooide moties af te sluiten. 
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de 1e Tussenrapportage 2015 aan. Hierin wordt gerapporteerd over de periode tot 
en met maart 2015. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert 
en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.  
 
De 1e Tussenrapportage 2015 sluit met een negatief saldo van € 275.200 voor 2015. Het geraamde 
begrotingssaldo voor 2015 komt daarmee op € 571.600 negatief. Dit is na verwerking van de 
structurele component uit de jaarrekening 2014 van € 327.600 negatief.  
Door nog nadrukkelijker met budgetbeheer bezig te zijn streven wij ernaar het tekort over 2015 terug 
te dringen. De uitkomsten van de meicirculaire zullen een belangrijke rol spelen voor het bepalen van 
de maatregelen die nodig zijn om dit realiseren. 
 
 
Beoogd effect 
De doelstelling van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en controle instrument. 
 
Relatie met beleidskaders 
conform planning en control 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 2015, structureel worden bijgesteld. 
1.a De programmabegroting te wijzigen met de volgende punten 
De begroting dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit de invoering 
van de Vpb, frictiekosten binnen domein Maatschappij, voorbereidingskosten voor de clusterprojecten, 
verlaging van de opbrengst Wabo-leges, onderhoud van de sportvelden, Tour de France en de 
educatieve agenda,.  
  
1.b De budgettair neutrale begrotingswijzigingen vast te stellen 
In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben 
budgetwijzigingen door te voeren en deze eerst aan de raad moeten worden aangeboden. 
De wijziging hebben betrekking op; overhevelen van personeel met bijbehorende taken naar de BAR-
organisatie, participatie (bedrijfsvoering), leges burgerlijke stand, jeugdwerkeloosheid, vluchtelingen 
en inkomensvoorziening. 
 
2. De restant boekwaarde van de reeds gesloopte Bobon/De Blokkendoos af te boeken 
Het betreffende pand aan de Emmastraat is al enige tijd geleden gesloopt de restant boekwaarde 
dient daarmee afgeboekt te worden. 
 
3. De mutaties in de reserves vast te stellen 
De algemene reserve te verlagen met € 117.000 welke als dekking dient voor de restant boekwaarde 
voor de reeds gesloopte kinderopvang / peuterspeelzaal Bonbon/ De Blokkendoos aan de 
Emmastraat.  
De reserve Sociaal deelfonds te verlagen met € 110.100 voor de frictiekosten in het domein 
Maatschappij in de BAR-organisatie. 
Het Besluit Begroting en Verantwoording is gewijzigd. Gevolg is dat de egalisatiereserve riolering 
moet worden omgezet in voorziening beklemde middelen Riolering. 
  
4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2014, en de voltooide moties af te sluiten. 
Om het geheel van speerpunten, ombuigingen en moties actueel te houden adviseren wij de 
afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow 
vast te leggen. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. 
 
 
Kanttekeningen 
De tussenrapportages zijn moment opnamen. 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 geprognostiseerde resultaat wordt afgeweken.  
 
 
Financiën  
Zie bijlage. Uitgewerkt in de tussenrapportage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. 1e Tussenrapportage 2015  Albrandswaard (BBV 183239) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


