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Onderwerp 
Voorjaarsnota 2016 Albrandswaard 
 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Wij stellen u voor: 

1. De uitgangspunten voor de begroting 2016 vast te stellen; 
2. De Voorjaarsnota 2016 vast te stellen en als kader te beschouwen voor de 

programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. 
3. In het kader van doelmatig financieel beheer het moment van eerste afschrijving aan te 

passen naar het jaar na beschikbaar stellen van het investeringskrediet.   
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2016 aan. In deze nota geven wij op hoofdlijn de belangrijkste 
beleids- en financiële ontwikkelingen weer die doorwerken in de programmabegroting 2016-2019. Met 
de Voorjaarsnota geeft uw raad richting aan de financiële kaders waarbinnen het college de begroting 
voor het komende jaar uitwerkt, waarbij het volgende in acht wordt genomen: 

a. De uitgangspunten in hoofdstuk J. Kaders Programmabegroting 2016-2019gehantreerd 
worden voor de opstelling van de programmabegroting 2016; 

b. De raad apart geïnformeerd wordt over de effecten van de Algemene Uitkering uit de 
meicirculaire op het Financieel kader 2016-2019. De gevolgen daarvan mee te nemen in 
de begroting 2016; 

c. De periode na de voorjaarsnota te gebruiken om de raad een materieel sluitende begroting 
2016 en sluitend meerjarenraming 2017-2019 aan te bieden; 

 
De Voorjaarsnota is het startpunt voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Deze 
Voorjaarsnota bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij het Rijk die gevolgen 
hebben voor de gemeente, beleidsontwikkelingen, beleidswensen en andere ontwikkelingen. In 
hoofdstuk I. Totaal financiële gevolgen worden kort de financiële effecten van de voorjaarsnota bij 
elkaar gebracht. Daarnaast bevat deze nota in hoofdstuk J. Kaders Programmabegroting 2016-2019 
de financieel technische uitgangspunten. 
 
Beoogd effect 
De Voorjaarsnota dient  als leidraad voor het op stellen van de programmabegroting 2016-2019. 
 
Relatie met beleidskaders 
Er wordt aangesloten bij ontwikkelingen van Rijksbeleid, beleidsontwikkelingen en tendensen  en 
andere zaken die invloed zullen hebben op de programmabegroting 2016-2019. 
 
Argumenten 
 
1. Uitgangspunten 
De voorjaarsnota geldt als leidraad voor het opstellen van de programma en is van belang voor de 
verwerking van de effecten hiervan in de programmabegroting 2016-2019. 
 



2. De Voorjaarsnota 2016 vast te stellen en als kader te beschouwen voor de programmabegroting 
2016 en meerjarenraming 2017-2019 
Voor het opstellen van de kaders noodzakelijk. Zonder een kunnen lasten en baten voor de komende 
jaren bepaald worden voor het overgrote deel van de “going-concern” budgetten in onze begroting. 
 
3. In het kader van doelmatig financieel beheer het moment van eerste afschrijving aan te passen 
naar het jaar na beschikbaar stellen van het investeringskrediet.   
Sinds 2014 voert de Bar-organisatie de administratie van de gemeente Albrandswaard, Barendrecht 
en Ridderkerk. De 3 gemeenten hanteren alle drie een van elkaar afwijkend activabeleid welke in de 
komende periode zal worden geactualiseerd. Naast het herijken van het beleid aan wet- en 
regelgeving, is ook het vereenvoudigen en meer efficiënt maken van  financiële beheersactiviteiten 
een belangrijke doelstelling. Een eerste stap, welke nagenoeg geen financieel effect heeft, is het 
gelijktrekken van het moment waarop de kapitaallasten worden berekend. 
 
 
Kanttekeningen 
De Voorjaarsnota 2016 sluit met een structureel negatief saldo. de komende periode tot aan het 
vaststellen van de begroting 2016 om mogelijkheden te vinden dit bewerkstelligen. Doelstelling hierbij 
is het huidige beleid te ontzien en vooral de ruimte in onze huidige budgetten te benutten. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De planning van de Voorjaarsnota is als volgt: 

- Raadsvragen – 26 mei t/m 4 juni 
- Auditcommissie  - 10 juni 
- Gemeenteraad – 29 juni 

 
 
Financiën  
De voorjaarsnota schetst de financiële kaders en uitgangspunten op basis waarvan de begroting 
opgesteld wordt.   
De raad wordt  apart op de hoogte gebracht van de effecten van de Algemene Uitkering uit de 
meicirculaire op de programmabegroting 2016-2019. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Op basis van de voorjaarsnota 2016 stellen wij de begroting 2016-2019 op. In dit laatste proces is 
aandacht voor communicatie. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Raadsbesluit Voorjaarsnota 2016 (186656) 
2. Voorjaarsnota 2016 (186342) 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


