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VOORWOORD   
 
Voorwoord 
 
Voor u ligt de 1e tussentijdse rapportage 2015. Zoals u van ons gewend bent rapporteren wij alleen 
over de geconstateerde afwijkingen. Indien er mutaties zijn op het beleid en de daarbij behorende 
budgetten zijn deze in dit document opgenomen. 
De besluitvorming over de 1e tussenrapportage 2015 is geagendeerd voor de raadsvergadering 
van 29 juni 2015. 
 
Albrandswaard, 19 mei 2015, 
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
 
 
 
Hans Cats    drs. Hans-Christoph Wagner 
Gemeentesecretaris   burgemeester 
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Inleiding en samenvatting 
 
 

Financieel perspectief op basis van de 1e tussentijdse rapportage 
 

 
In het najaar 2014 is de begroting 2015 vastgesteld. De begroting sloot met een voordelig saldo 
van € 31.200. Na het afsluiten van het boekjaar 2014 is de jaarrekening opgesteld. Uit de 
(concept) analyse van het jaarresultaat blijkt een structureel nadeel van € 327.600.  
In de 1e tussentijdse rapportage 2015 wordt een aantal budgetafwijkingen gemeld. Deze leiden 
eveneens tot een wijziging in het begrotingssaldo en het meerjarenperspectief.  
Het begrotingssaldo wordt na de verwerking van de structurele gevolgen van de jaarrekening 
2014 en begrotingswijzigingen naar aanleiding van de 1e tussenrapportage 2015 € 602.800 
negatiever en komt uit op € 571.600 negatief. 
In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: 
  2015  2016  2017  2018   

saldo primitieve begroting 31.200 V 139.500 V 130.900 V -29.100 N 

structurele gevolgen concept jaarrekening 2014 -327.600 N -327.600 N -327.600 N -327.600 N 

structurele gevolgen 1e tussenrapportage  2015 -191.700 N -196.700 N -196.700 N -196.700 N 

incidentele gevolgen 1e tussenrapportage 2015 -83.500 N                  -                       -                        -      

totaal van de wijzigingen    -602.800 N -519.600 N -519.600 N -519.600 N 

saldo begroting na wijzigingen -571.600 N -380.100 N -388.700 N -548.700 N 

 
De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage 2015 zijn in onderstaande tabel vertaald naar 
de verschillende beleidsprogramma zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2015 en het 
meerjarenperspectief. 

  Ontwikkeling mutaties per programma 2015   2016   2017   2018   

1 Openbare Orde, Veiligheid en Bestuur -47.500 N -5.000 N  -5.000 N  -5.000 N  

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie -171.000 N -160.000 N -160.000 N -160.000 N 

3 Maatschappelijke ondersteuning & 
Buitenruimte                     -                        -                            

-                     -      

4 Participatie, Financiën en Sport -32.000 N -7.000 N -7.000 N -7.000 N 

5 Educatie, Zorg en Welzijn -24.700 N -24.700 N -24.700 N -24.700 N 

6 Decentralisaties                     -                        -                           -                        -      

  TOTAAL -275.200 N -196.700 N -196.700 N -196.700 N 

De totaalkolom laat de wijzigingen van de budgetten zien ten opzichte van de begroting 2015 – 
2018. 
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Toelichting op de beleidsmatige afwijkingen  
 
Stand van zaken realisatie speerpunten begroting 2015 en moties 
In het onderstaande overzicht zijn alleen die speerpunten en moties opgenomen waar, in meer of 
mindere mate, wordt afgeweken van de doelstelling. Voor een actuele stand van zaken van 
verwijzen wij naar Pepperflow. 

 
 
De stand van de moties: 

 
 
Nadere toelichting: 
GR Jeugdhulp 
De moties van de gemeenteraad van Albrandswaard zijn aan de orde geweest in het Algemeen 
Bestuur GR Jeugdhulp van 22 mei 2014. Ook bij andere gemeenteraden zijn vragen gerezen over 
de financiële controle. Desondanks is hier vastgesteld dat bij de andere gemeenten onvoldoende 
draagvlak is voor de uitvoering van de motie.  

 
Klepperwei 
De toekomst van de locatie Klepperwei is onzeker geworden. Zodra zicht is op de toekomst van de 
Klepperwei-locatie, kan een planning opgesteld worden en komen wij hier zo spoedig mogelijk bij 
u op terug, 
De Klepperwei sluit naar verwachting in 2017. In verband hiermee heeft de gemeente reeds het 
initiatief genomen om in samenwerking met alle betrokken partijen op het gebied van wonen en 
zorg  een inhoudelijk programma van eisen op te stellen voor een vernieuwend woonzorgconcept. 
Wij verwachten dat het programma van eisen  na  de zomer van 2015 klaar is.  
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Voltooide speerpunten en moties 
Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2015 een aantal speerpunten benoemd. De 
voortgang van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. Gedurende het 
jaar  is een aantal van deze speerpunten gerealiseerd. Het beeld van de voltooide speerpunten is: 

 
 
Voltooide moties zijn: 
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RECAPITULATIE VAN DE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 
 
Product  Omschrijving 1e Tussenrapportage  Structurele gevolgen 
    Positief Negatief 2016 2017 2018 
Gemeenteraad eenmalige verhoging scholingsbudget   -10.000       
Beroepen- en bezwarencommissie presentiegelden   -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 
Bijdrage BAR-organisatie kosten invoering vennootschapsbelasting   -32.500       
Bijdrage BAR-organisatie frictiekosten domein Maatschappij   -110.100       
Reserve Sociaal Deelfonds frictiekosten domein Maatschappij 110.100         

            

 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur  110.100 -157.600 -5.000 -5.000 -5.000 

            
Economie werkbudget bedrijfscontactfunctionaris   -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 
Clusterproject Brinkhoeve voorbereidingskosten   -8.000       
Cl.proj.Klepperwei, Zwaluwln, 
Julianadriehk voorbereidingskosten   -8.000       

Wabo-leges Verlagen  legesopbrengsten   -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

           

 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie  
  0 -171.000 -160.000 -160.000 -160.000 

Sportcomplex korfbal RWA groot onderhoud sportveld korfbalvereniging RWA   -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 

Sport (beleid) veilige doorkomst Tour de France   -25.000       

            

 Participatie, Financien & Sport    0 -32.000 -7.000 -7.000 -7.000 

 Educatieve agenda   terugdraaien dubbele taakstelling    -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 
Noodgebouw J.v.Almondestraat Verwijderen noodlokalen J.v.Almondestr.  Poortugaal -4.700    -4700  -4700 -4700 
       

 Educatie, Zorg & Welzijn    -4.700 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

TOTAAL   105.400 -380.600       

Saldo 1e tussenrapportage 2015     -275.200 -196.700 -196.700 -196.700 
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Toelichting op de financiële afwijkingen  
 
PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 
 
Gemeenteraad  
In de nieuwe rechtspositieverordening voor politieke ambtsdragers wordt aangegeven dat 
raadsleden scholing, die hen helpt in het beter functioneren, vergoed moeten krijgen van de 
gemeente. Raadsleden moeten ook hun deelname aan trainingen van de VNG of het VNG-congres 
kunnen declareren.  Het presidium heeft aangegeven dat we in 2015 eenmalig het 
scholingsbudget ophogen met € 10.000. 
 
Commissie Bezwaar & Beroep 
In de begroting 2015 en verder is geen budget geraamd voor de commissie bezwaar & beroep. 
We ramen hier structureel € 5.000  per jaar voor. 
 
Invoering vennootschapsbelasting (Vpb) 
Vanaf 1 januari 2016 worden ondernemingsactiviteiten van de overheid onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting. Samen met PwC (PricewaterhouseCoopers) hebben wij op basis van de 
jaarrekeningcijfers van 2014 een globale inschatting gemaakt van de toekomstige  Vpb-last. Wij 
gaan ervan uit dat de cijfers over 2014 representatief zijn voor de komende jaren. Er dient 
rekening te worden gehouden met een jaarlijkse Vpb-last. Deze Vpb-last zal ingaan per 2016. 
Deze gevolgen worden meegenomen in de voorjaarsnota 2016. Naast deze Vpb-lasten moet 
rekening gehouden worden met implementatiekosten van € 32.500. Dit zijn de totale 
implementatiekosten voor heel 2015 en dus inclusief de werkzaamheden voor de reeds 
afgeronde risico-analyse. Deze kosten zijn tevens nodig om een juiste aangifte 2016 te kunnen 
doen. Voor het jaar 2015 betreft het hier de incidentele implementatiekosten (met doorlooptijd 
tot en met het jaar 2016 en een deel in 2017). De structurele kosten worden separaat opgenomen 
in de voorjaarsnota 2016. De Vpb-lasten per gemeente worden daarin eveneens opgenomen, 
alsmede de extra structurele salaris- en expertisekosten. 
 
Frictiekosten domein Maatschappij 
De implementatie van de 3 D’s heeft een grote impact op met name het domein Maatschappij. 
Voordat een stabiele beheerfase wordt  bereikt, zijn we naar verwachting een paar jaar verder. In 
deze transformatieperiode blijven we nauwlettend monitoren wat het domein nodig heeft om de 
(nieuwe) taken goed uit te voeren. Op dit moment zien we binnen het domein frictiekosten 
ontstaan, die slechts gedeeltelijk kunnen worden opgevangen binnen de BAR-organisatie. Het 
domein staat voor een grote veranderopgave, waardoor de bijdrage die ook dit domein in 2015 
moet leveren aan de organisatie brede efficiencytaakstelling onder grote druk komt te staan. 
Daarnaast zijn binnen het domein frictiekosten ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Als 
gevolg van het tragisch overlijden van de domeindirecteur en de (langdurige) ziekte van één van 
de afdelingsmanagers is er een kostenoverschrijding doordat interim management moet worden 
ingezet. Gezien de grote ontwikkelopgave is het niet inzetten van tijdelijk management geen 
optie. Deels kunnen de extra kosten in 2015 worden opgevangen binnen de BAR-organisatie, voor 
het overige deel wordt een bijdrage (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) gevraagd aan de 
gemeenten.  
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Voor de gemeente Albrandswaard betekent dit voor het jaar 2015 een extra bijdrage van € 
110.100. 

PROGRAMMA 2, RUIMELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE 
 
Bedrijfscontactfunctionaris 
We stellen een bedrijfscontactfunctionaris aan. Het invullen van deze functie is een nadrukkelijke 
wens van de raad en kost € 58.000. De verantwoording van deze kosten is te vinden onder 
budgettair neutrale wijzigingen. Ten  behoeve van deze bedrijfscontactfunctionaris wordt 
voorgesteld een werkbudget te ramen van € 5.000 (met ingang van de begroting 2016 structureel € 
10.000). 
 
Clusterprojecten 
Delta/Sportpark Albrandswaard (besluitnummer 65079) betreft het bouwen van een nieuwe 
sporthal inclusief korfbalvelden voor RWA op locatie Sportpark Polder Albrandswaard. Sindsdien 
hebben maatschappelijke organisaties onze gemeente gevraagd om een nieuwe koers uit te 
zetten rondom de sport- en ontspanningsaccommodaties. Dit traject is opgepakt na het 
voornoemde raadsbesluit. Het (restant) voorbereidingskrediet voor De Brinkhoeve en 
Klepperwei/ Zwaluwlaan was ontoereikend om deze vervolgstap te kunnen zetten. Het doorlopen 
traject vanaf het raadsbesluit oktober 2014 tot medio maart 2015 leidt tot een overschrijding van 
€ 16.000 op dit krediet.  
 
Wabo-leges 
De Wabo-leges zijn de afgelopen jaren structureel te hoog ingeschat. Op basis van o.m. het 
woningbouwprogramma, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en inkomsten vanuit kleinere 
aanvragen, is een inschatting gemaakt van de te verwachten WABO-leges voor de komende jaren. 
Vanaf 2017 wordt de private borging wettelijk ingevoerd. In getrapt verloop zullen de technische 
toetsingen van omgevingsvergunningen bouw en toezicht op de bouw, door marktpartijen 
worden overgenomen. Dit zal gevolgen hebben voor de hoogte van de WABO-leges die 
gemeenten in rekening mogen brengen. De invloed van de private borging is in onderstaande 
cijfers verwerkt. De benodigde verlaging van de huidige budgetten bedragen: 
 

 2015 2016 2017 2018 
Verlaging in € 150.000 150.000 150.000 150.000 

 
 
PROGRAMMA 4, PARTICIPATIE, FINANCIEN EN SPORT 
 
Sportvelden 
Korfbalvereniging RWA is huurder van het korfbalcomplex aan de Landweg in Poortugaal. Daartoe 
is een huurovereenkomst gesloten tussen gemeente (verhuurder) en RWA (huurder). Op grond 
van deze overeenkomst is RWA verantwoordelijk voor het uitvoeren van klein en jaarlijks 
structureel onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk voor groot onderhoud, echter is groot 
onderhoud niet opgenomen in de budgetten voor veldonderhoud. Dit bedraagt € 7.000 
structureel. 
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Tour de France 
Op 17 maart jl. heeft het college het projectplan voor de doorkomst van de Tour de France, op 5 
juli 2015, vastgesteld (verseon 145067). De eenmalige kosten voor de veilige doorkomst van de 
Tour zijn geraamd op € 25.000. 
 
PROGRAMMA 5, EDUCATIE, SPORT & WELZIJN 
 
Educatieve Agenda 
Het betreft een taakstelling die in 2010 in de meerjarenbegroting is gebracht om in 2015 uit te 
voeren. Omdat we in 2014 abusievelijk nogmaals € 20.000 als bezuinigingsmogelijkheid hebben 
voorgesteld, is een dubbele taakstelling doorgevoerd waarvoor geen ruimte is. Wij stellen voor dit 
te corrigeren. 
 
Noodgebouw Jan.v.Almondestraat Poortugaal 
Alweer enige tijd geleden zijn de laatste noodlokalen in Jan van Almondestraat in Poortugaal 
verwijderd. De betreffende noodlokalen hadden geen boekwaarde meer zodat geen extra 
afschrijving gedaan hoeft te worden. Wel moeten de geraamde exploitatielasten en 
huuropbrengsten nog uit de begroting worden gehaald hetgeen een klein nadeel met zich 
meebrengt van afgerond € 4.700 structureel.
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BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN 
 
Product  Omschrijving 1e Tussenrapportage  Structurele gevolgen 
    Positief Negatief 2016 2017 2018 2019 
Bijdrage BAR-organisatie HR21/functiebeeld regisseur   -21.000         
Bestuursondersteuning HR21/functiebeeld regisseur 21.000           
Bijdrage BAR-organisatie bedrijfsjournalist   -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 
Bestuursondersteuning bedrijfsjournalist 48.000   48.000 48.000 48.000 48.000 
Bijdrage BAR-organisatie inzet voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid   -56.000 -63.000 -70.000 -70.000 -70.000 
Bestuursondersteuning inzet voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid 56.000   63.000 70.000 70.000 70.000 
Bijdrage BAR-organisatie bedrijfscontactfunctionaris   -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 
Bestuursondersteuning bedrijfscontactfunctionaris 58.000   58.000 58.000 58.000 58.000 
Bijdrage BAR-organisatie regisseur openbare ruimte   -45.000         
Bestuursondersteuning regisseur openbare ruimte 45.000           

Bijdrage BAR-organisatie participatie bedrijfsvoering (dekking is t e vinden 
onder Re-integratieprojecten in prog. Participatie)   -100.000         

Bijdrage BAR-organisatie 
omzetten inhuur in dienstverband binnen de BAR 
Riool- en gemalen beheerder (dekking in prog. 
Maatschappelijke ondersteuning en Buitenruimte) 

  -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Bijdrage BAR-organisatie inhuur externe expertise wet BUIG (dekking is 
verwerkt in hogere rijksbijdrage in prog. Participatie)   -40.000         

Secretarieleges Burgerzaken hogere opbrengst leges 48.000           
Secretarieleges Burgerzaken hogere rijksbijdrage   -48.000         

 Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur  276.000 -476.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Riolering planmatig onderhoud omzetten inhuur in dienstverband binnen de BAR  60.000   60.000 60.000 60.000 60.000 
Riolering dagelijks onderhoud omzetten reserve riolering in voorziening riolering 304.622   196.863 324.406 336.791 336.791 
Reserve Riolering omzetten reserve riolering in voorziening riolering   -304.622 -196.863 -324.406 -336.791 -336.791 
Riolering dagelijks onderhoud omzetten reserve riolering in voorziening riolering -338.718   -329.434 -325.237 -257.264 -257.264 
Reserve Riolering omzetten reserve riolering in voorziening riolering 338.718   329.434 325.237 257.264 257.264 

 Maatschappelijke Ondersteuning & Buitenruimte  364.622 -304.622 60.000 60.000 60.000 60.000 

Actieplan jeugdwerkloosheid actieplan jeugdwerkloosheid   -80.400         
Actieplan jeugdwerkloosheid actieplan jeugdwerkloosheid 61.700           

Actieplan jeugdwerkloosheid regionale aanpak (regio Rotterdam) voorkomen en 
bestrijden jeugdwerkloosheid 18.700           

              

 Participatie, Financiën & Sport    80.400 -80.400 0 0 0 0 
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Product  Omschrijving 1e Tussenrapportage  Structurele gevolgen 
    Positief Negatief 2016 2017 2018 2019 
Vluchtelingen maatschappelijke begeleiding statushouders   -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 
Vluchtelingen rijksbijdrage 24.000   24.000 24.000 24.000 24.000 
Kinderopvang BonBon afboeken boekwaarde BonBon   -85.094         
Kinderopvang Blokkendoos afboeken boekwaarde Blokkendoos   -31.648         
Algemene reserve dekking boekwaarde BonBon/Blokkendoos 116.742           

              

 Educatie, Zorg & Welzijn    140.742 -140.742 0 0 0 0 

Re-integratieprojecten 
overheveling naar BAR (dekking voor Participatie 
bedrijfsvoering in prog. Openbare orde en veiligheid 
& Algemeen Bestuur ) 

100.000           

Wet BUIG loonkosten subsidie   -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 -195.000 
Wet BUIG verlaging budget t.b.v. mutaties wet BUIG 165.100   195.000 195.000 195.000 195.000 
Wet BUIG hogere rijksbijdrage  69.900           

              

 Participatie   335.000 -195.000 0 0 0 0 

TOTAAL   1.196.764 -1.196.764         

Saldo 1e tussenrapportage 2015   
  0 0 0 0 0 
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TOELICHTING OP DE BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN 
 
PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 
De mutaties in dit programma hebben, op de leges burgerlijke stand na, allemaal betrekking op 
een verhoging van de bijdrage die wij betalen aan de BAR-organisatie. Voor een deel van de 
verhoging van de bijdrage is dekking gevonden in andere programma’s van de begroting. 
 
Bestuursondersteuning – personeel van derden 
Het budget voor personeel van derden bij het product bestuursondersteuning is ingezet om 
diverse taken in het regieteam van Albrandswaard uit te voeren en specifieke kosten gerelateerd 
aan het regieteam team te dekken. Een aantal functies van deze taken wordt ondergebracht in de 
BAR-organisatie. Het onderbrengen van de volgende taken in de BAR-organisatie heeft dan ook 
geen effect op het saldo. 
  

• HR21 / functiebeeld regisseur 
Het functiebeeld regisseur is toegevoegd aan het functieboek HR21. Deze rol kent een tijdelijke 
toelage toe aan medewerkers die zijn aangewezen de rol van regisseur te vervullen. 
Per jaar wordt bezien in hoeverre de rol van regisseur voor bepaalde taken nodig en wenselijk is. 
Aangezien het personeel formeel in dienst is bij de BAR-organisatie dient het budget voor de 
toelagen van € 21.000 incidenteel worden overgebracht. Per jaar zal bekeken worden hoeveel 
budget hiervoor nodig is. 
 

• Bedrijfsjournalist 
De functie van bedrijfsjournalist wordt overgeheveld van regieteam Albrandswaard naar de 
afdeling Communicatie van de BAR-organisatie. De structurele kosten zijn € 48.000 en € 12.000 
incidenteel. De incidentele kosten zijn gevonden binnen de BAR-begroting. De structurele kosten 
leiden tot een hogere bijdrage aan de BAR-organisatie. 
 

• Inzet voor openbare orde en veiligheid 
Ten behoeve van het oplossen van capaciteitsproblemen in de uitvoering van het RAD Veiligheid 
van Albrandswaard wordt voorgesteld de formatie van de afdeling Openbare Orde uit te breiden 
met 1 fte. De kosten die hieraan verbonden zijn (2015 ad € 56.000, 2016 ad € 63.000 en voor 2017 
ad € 70.000) worden gedekt door een hogere bijdrage aan de BAR-organisatie. 
 

• Bedrijfscontactfunctionaris 
We stellen een bedrijfscontactfunctionaris aan. Het invullen van deze functie is een nadrukkelijke 
wens van de raad en kost € 58.000.  
 

• Regisseur Openbare ruimte 
Tot maart 2015 werd de regisseur Openbare ruimte ingevuld door een ingehuurde kracht. Na het 
vertrek is gekozen deze rol in laten vullen door een medewerker van het domein Beheer en 
Onderhoud van de BAR-organisatie voor € 45.000. Per jaar zal bekeken worden hoeveel budget 
hiervoor nodig is. 
 
Beheerder riolering en gemalen 
Binnen Albrandswaard is het uitvoerend deel van het onderhoud aan riolen en gemalen al 
geruime tijd uitbesteed aan "de markt". In de praktijk komt dit er op neer dat het onderhoud al 10 
jaar, jaarlijks met een vorm van stilzwijgende verlenging werd uitgevoerd door een externe partij. 
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De door dit bedrijf geleverde diensten en werkzaamheden zijn altijd naar volle tevredenheid 
uitgevoerd. Om de kennis te waarborgen wordt voorgesteld om het structurele inhuur van 
afgerond € 60.000 om te zetten in een dienstverband binnen de BAR-organisatie. 
 
Participatie (bedrijfsvoering) 
De BAR-organisatie doet op de gemeente voor een ontwikkelinvestering voor het opstarten van 
succesvolle participatie tot een bedrag van € 100.000.  
Het betreft een verhoging van de bijdrage aan de BAR-organisatie. De dekking van de verhoging 
van deze bijdrage met € 100.000 wordt in het financiële overzicht verantwoord onder programma 
6B-Participatie.  
  
Leges burgerlijke stand 
De opbrengst van leges burgerlijke stand wordt verhoogd met € 48.000. Dat komt door de vorig 
jaar verhoogde opslag van rijksleges voor de reisdocumenten. Ook is rekening gehouden met  de 
werkelijke aantallen afgegeven documenten in de vorige jaren. De afdracht van rijksleges wordt 
met het zelfde bedrag bijgeraamd. 
 
PROGRAMMA 3, MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING & BUITENRUIMTE 
 
Personeelsmutaties  Riool- en gemalenbeheer 
Verlaging van het budget riolering planmatig onderhoud met € 60.000 structureel als dekking 
voor het dienst verband voor een beheerder van de riolen en gemalen. 
 
Voorziening beklemde middelen riolering 
Op grond van het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording wordt de egalisatiereserve 
riolering omgezet in een voorziening beklemde middelen Riolering. Mutaties in reserves worden 
in de begroting verantwoord onder resultaatbestemming, mutaties in de voorziening riolering 
worden functioneel verantwoord onder het product: “Riolering dagelijks onderhoud”. De 
begroting zal daarom n.a.v. de gewijzigde voorschriften aangepast moeten worden. 
 
PROGRAMMA 4, PARTICIPATIE, FINANCIEN & SPORT 
 
Actieplan Jeugdwerkloosheid 
In het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid zijn in de jaren 2010 tot en met 2014 
uitkeringen verstrekt aan onze gemeente voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.  In 
2014 bleef een restant over van afgerond € 61.700. In 2015 worden deze middelen nog ingezet 
voor het plaatsen van jongeren vanuit een uitkeringssituatie naar werk en/of scholing.  
Daarnaast is vanuit het convenant ‘Regionale aanpak (regio Rijnmond) voorkomen en bestrijden 
jeugdwerkloosheid’ een indicatief bedrag van € 18.700 beschikbaar voor Albrandswaard. De 
centrumgemeente Rotterdam legt uiteindelijk de verantwoording af voor de arbeidsmarktregio 
Rijnmond aan het Rijk. 
In de begroting 2015 ramen we nu hiervoor de lasten met daartegenover de (nog te en reeds) 
ontvangen opbrengsten. 
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PROGRAMMA 5, EDUCATIE, SPORT & WELZIJN 
 
Vluchtelingen  
In de begroting 2015 zijn nog geen structurele inkomsten geraamd voor de maatschappelijke 
begeleiding van statushouders. Daarnaast is de taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders verdubbeld ten opzichte van 2014. Dit betekent dat we nu zowel opbrengsten 
vanuit het Rijk (€ 24.000) als extra lasten (€ 24.000) ramen voor de bekostiging van de trajecten 
maatschappelijke begeleiding. 
 
Kinderopvang BonBon/Peuterspeelzaal De Blokkendoos 
Afgelopen jaar zijn kinderopvang BonBon en peuterspeelzaal De Blokkendoos aan de Emmastraat 
buitengebruik gesteld en gesloopt. Beide gebouwen hadden op het moment van slopen nog een 
restant boekwaarde die nog niet is afgeboekt.  Wij stellen voor de restant boekwaarde per 1 
januari 2015 van afgerond € 117.000 ten laste van de algemene reserve af te boeken.  
 
PROGRAMMA 6A, AWBZ 
 
Voorbereiding en implementatiemiddelen decentralisaties 
In het eerste kwartaal 2013 heeft uw raad besloten de transitiegelden decentralisaties Jeugdzorg 
en AWBZ te bundelen en te laten beheren vanuit de gemeente Ridderkerk. De overschotten van 
de middelen werden door de gemeente Ridderkerk na afloop van ieder boekjaar bewaard in 2 
reserves. Zo is dat ook met het restant van 2014 van uw gemeente (afgerond € 84.400) gebeurd. 
Omdat de afronding van de voorbereidingen en de (reguliere) bedrijfsvoering rondom de 
decentralisaties vanuit de BAR-organisatie plaatsvindt, wordt voorgesteld om deze middelen nu 
van de gemeente Ridderkerk over te dragen naar de BAR-organisatie. Het is nu duidelijk dat de  
€ 84.000 wordt besteed aan inrichtingskosten van informatie- en registratiesystemen (zoals 
cliëntvolgsystemen) en personele lasten voor de professionalisering van de bedrijfsvoering (denk 
hierbij aan instrumenten ter sturing en monitoring op de wijkteams). Deze lasten zijn nog nodig 
om de uitvoering van onze nieuwe taken adequaat te ondersteunen en de informatievoorziening 
richting uw raad goed in te richten. Deze overheveling heeft geen consequenties voor de 
begroting Albrandswaard. 
 
PROGRAMMA 6B, PARTICIPATIE 
 
Participatie (bedrijfsvoering) 
Verlaging van het budget  voor inhuur derden ten behoeve van de bedrijfsvoering die geraamd is 
in de gemeentebegroting. Deze verlaging dient als dekking voor het incidenteel beroep  dat de 
BAR-organisatie doet op de gemeente voor een ontwikkelinvestering voor het opstarten van 
succesvolle participatie tot een bedrag van € 100.000.  
 
Inkomensvoorzieningen (BUIG) 
De voorlopige rijksbijdrage 2015 is verhoogd met € 69.900.  
 
Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog te investeren in werkgelegenheid op de volgende 
onderdelen:  
1. De invoering van de participatiewet in 2015, grijpen wij € 40.000 aan om te investeren in een 

slagkrachtigere organisatie. op de afdeling Verstrekkingen – team Werk. Daarmee zijn we 
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meer toekomst gericht en verwachten we de komende jaren meer resultaten te boeken op 
ons WWB bestand (meer uitstroom). Dat bedrag wordt dragen wij over aan de BAR-
organisatie. 

2. Structurele loonkostensubsidie. Hiervoor wordt € 195.000 aan het budget toegevoegd omdat 
wij vanaf 1 januari 2015, te hebben maken met bijzondere groepen, die voorheen niet in ons 
WWB bestand zaten. Het gaat om bijvoorbeeld de voormalige Wajongers, op te nemen in het 
doelgroepenregister. Daarnaast krijgen we te maken met instroom die al is opgenomen in 
het doelgroepenregister, denk aan een voormalig WSW-er. Om hen effectief te laten mee 
doen, maken we baanafspraken waarbij een loonwaarde wordt aangevuld vanuit BUIG tot 
maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.  

3. Vermindering uitkeringen. Wij verwachten dat het rendement van de voorgenoemde 
investeringen, al in 2015 naar ons toe komt. Daarom verlagen we het budget voor het 
verstrekken van uitkeringen in 2015 met € 165.100. 

 
De mutatie op de post ‘inkomensvoorzieningen’ verloopt hiermee vooralsnog budgettair neutraal.  
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Bijlage 1 - Investeringskredieten 
 
Omschrijving

 stand 1 jan 
2015 

 aanvulling 
2015 

 werk.uitgaven 
2015 

 stand 31 mrt. 
2015 

 mutaties 2016  mutaties 2017  mutaties 2018 
 stand 31 dec 

2018 

Bestuurskosten meubilair 23.300                    -13.890                      9.410                       9.410                       

Reconstructies verhardingen 2.909.271             1.600.000             -1.047                         4.508.224             1.600.000             1.000.000             7.108.224             

Voorbereidingskrediet Schutskooiwijk 60.000                    -165.204                   -105.204                -105.204                

Bruggen Rhoon/Poortugaal -                             115.700                 -20.000                      95.700                    25.400                    24.700                    67.600                    213.400                 

Vervanging straatmeubilair -                             20.000                    20.000                    20.000                    20.000                    20.000                    80.000                    

Koninginnebuurt Rhoon verhardingen 238.804                 238.804                 238.804                 

Mj onderhoudsplan Openbare Verlichting 11.082                    335.000                 346.082                 310.000                 260.000                 100.000                 1.016.082             

Project Dorpsdijk Molen 't Hert verharding 22.252                    22.252                    22.252                    

Project park Rhoon fase 2 verhardingen 72.087                    -12.631                      59.456                    59.456                    

Project Wijkdeel Korhoenlaan, Lijsterkaan 36.576                    36.576                    36.576                    

Project Stationsstraat verhardingen 298.771                 -50.000                      248.771                 248.771                 

Uitbreid.fietsenstalling Rhoon+Poortugaal (bate) -60.000                   -60.000                   -60.000                   

Uitbreid.fietsenstalling Rhoon+Poortugaal 15.713                    -1.800                         13.913                    13.913                    

Vervangen VRI Gr. Kruisweg-Dorpsdijk 1.202                       1.202                       1.202                       

Verkeersinst. Gr Kruisweg-Kerkachterweg 219.958                 219.958                 219.958                 

Verkeersinst Gr-Kruisweg- Poets Clementlaan 335.894                 335.894                 335.894                 

Herinrichting GR Kruisweg-Rivierweg 94.958                    94.958                    94.958                    

Verkeersinst GR Kruislaan-Sch vd Kloklaan 218.067                 218.067                 218.067                 

Vervanging beschoeiing -                             150.000                 -123.750                   26.250                    150.000                 150.000                 85.000                    411.250                 

Onderw leerpakket 1e inr. Het Lichtpunt 14.562                    14.562                    14.562                    

Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 42.000                    42.000                    42.000                    

Gymzaal P'gaal Valckesteyn 1.000.000             1.000.000             1.000.000             

Gymlokaal Rhoon 780.000                 780.000                 780.000                 

Gymzaal Poortugaal Valckestein 504.723                 504.723                 504.723                 

Sporthal Rhoon renovatie 84.763                    84.763                    84.763                    

Realisatie Trefpunt 155.000                 155.000                 155.000                 

Speelvoorziening 15.528                    59.000                    74.528                    59.000                    59.000                    59.000                    251.528                 

Dorpsdyk renovatie buitenkant Boerderijtje 44.791                    44.791                    44.791                    

Ondergr inzamelen gestapelde bouw Poortugaal 57.296                    -13.464                      43.832                    43.832                    

Vervanging Zuilen en vloeren milieuparkjes 6.906                       1.333                       -8.239                         -                             -                             

Vervanging ond cont zuilen+electronica 2.187                       2.187                       2.187                       

Ondergr aanleg kunststof containers 196.000                 -196.000                -                             -                             

Vrijverval riolering (GRP 2013-2018) (uit vrz) -143.706                -143.706                -143.706                

Vrijverval riolering (GRP 2013-2018) 578.704                 1.603.700             2.182.404             1.603.700             1.603.700             1.603.700             6.993.504             

Drukriolering -                             902.900                 902.900                 -                             68.500                    971.400                 

Inrichting Julianastraat (H) 2e deel riolering (uit vrz) 47.973                    47.973                    47.973                    

Project park Rhoon fase 2 riolering 66.579                    -47.285                      19.294                    19.294                    

Vervangen minigemalen (uit vrz) 150.000                 115.300                 265.300                 123.900                 35.300                    424.500                 

Project stationsstraat riolering (uit vrz) 72.039                    -60.670                      11.369                    11.369                    

Project Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk riolering (uit vrz) 9.516                       9.516                       9.516                       

Ruimen begraafplaats Poortugaal 99.241                    -1.531                         97.710                    97.710                    

2 kunstgrasvelden sportpark Polder -                             -                             350.000                 350.000                 

TOTAAL 8.282.037             4.706.933             -519.511                   12.469.459          3.892.000             3.571.200             1.935.300             21.867.959           
 
De plaatsing van ondergrondse plasticcontainers is afgerond. De plaatsing is uitgevoerd tegen 
lagere kosten als destijds ingeschat. Het resterende bedrag van € 196.000 kan daarom vervallen. 
Aanvraag nieuwe investering voor van € 96.000 vervanging slechte binnenbakken in Essendael en 
verouderde vloeren en zuilen van ondergrondse containers in de milieuparkjes en van 
restafvalcontainers bij flats en gestapelde bouw. 
Er moet nog een aantal slechte binnenbakken vervangen worden in de wijk Essendael en 
verouderde vloeren en zuilen van ondergrondse containers in de milieuparkjes en van 
restafvalcontainers bij flats en gestapelde bouw. 
Het bedrag kan gedekt worden uit het overschot op de investering  plaatsing ondergrondse  
plasticcontainers. 
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