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Geadviseerd besluit
1.  De 1e Tussenrapportage 2020 inclusief bijlagen vast te stellen;

2. De programmabegroting 2020 te wijzigen met de volgende punten:

- Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 357.400;

- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 84.000;

- Programma Buitenruimte te verhogen met € 39.800;

- Programma Financiën te verlagen met € 70.000;

- Programma Educatie te verhogen met € 125.500;

- Programma Sport te verhogen met € 105.100;

- Programma Sociaal domein te verhogen met € 924.300;

- In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 96.400.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2020 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen;

4.  De voltooide speerpunten uit de begroting 2020 en de voltooide moties af te sluiten.



2/5

Raadsvoorstel
Inleiding
De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college rapporteert en verantwoording aflegt over 
de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.
Het perspectief van de 1e Tussenrapportage 2020 is een tekort over dit jaar van € 1,2 mln.. Hierin zijn 
de financiele gevolgen van de Corona-crisis nog niet verwerkt. Wij verwachten deze zomer indicaties 
te kunnen geven van hoogte van uitgaven die met de bestrijding van de Coronacrisis gemoeid zijn 
voor onze gemeente, inclusief de derving van inkomsten. Huur- en belastinginkomsten zijn hiervan 
voorbeelden. Ook zonder de gevolgen van de Coronacrisis vinden wij het financieel perspectief 
zorgelijk. We hebben de extra uitgaven strikt getoetst op noodzaak en onvermijdelijkheid. Een deel 
van de hogere uitgaven, ca. € 385.000, houdt verband met externe autonome factoren, zoals CAO's 
en (indexatie) rechtspositionele aanspraken. Een ander groot deel, ca. € 1 mln., vloeit voort uit 
wettelijk verplichte taakuitvoering en het bieden van zorg op de terreinen van vergunningen, 
gezondheidszorg en het sociaal domein. Het voldoen aan juridische milieueisen op kunstgras vergt 
extra uitgaven van € 75.000. Het zijn stuk voor stuk verplichtingen waar je als gemeente niet omheen 
kunt en waartoe de lopende begroting geen ruimte biedt.
We spannen ons in om de kostenverhogingen in 2020 toch zoveel als mogelijk binnen de perken te 
houden. Ook door wel geplande uitgaven nog eens kritisch tegen het licht te houden en af te wegen 
tegenover niet-geplande onvermijdelijke en onuitstelbare nieuwe uitgaven. We hebben met het oog op 
de ontwerp-Programmabegroting 2021 en volgende jaren een ombuigingsonderzoek in gang gezet. 
We verwachten de ambtelijke voorstellen hiervoor medio juni. We willen deze uitkomsten ook 
gebruiken om te beoordelen of zij voor het lopende jaar 2020 al soelaas kunnen bieden om onze 
budgettaire positie zo gezond mogelijk te houden. Wij hopen u nog voor het zomerreces verslag te 
doen van deze inspanningen.

Beoogd effect
Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument aan de raad 
en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2020 van 
Albrandswaard.

Argumenten
1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2020 worden 
bijgesteld.

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en 
daaraangekoppelde budgetten aan te passen.

1.2 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 1e tussenrapportage kan tot gevolg hebben dat er 
rechtmatigheidsfouten ontstaan.

De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan 
ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit 
bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantverklaring bij de controle op de 
jaarrekening 2020.

2.1 De programmabegroting dient op programmaniveau geautoriseerd te worden door de raad.

De programmabegroting 2020 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen 
voort uit de diverse wijzigingen in de programma's die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht 
staan.

3.1 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren.
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In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben neutrale 
budgetwijzigingen tussen programma's door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan de raad te 
worden aangeboden. Dit geld ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen.

Overleg gevoerd met
Wethouder financiën en gemeentecontroller.

Kanttekeningen
In tegenstelling tot voorgaande jaren is de 1e Tussenrapportage 2020 niet gecombineerd met de 
Voorjaarsnota 2021.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming zal de tussenrapportage geplaatst worden op de site van de gemeente 
Albrandswaard.

Financiën
De 1e tussenrapportage sluit met een saldo van € 1.301.700 negatief. De financiële gevolgen op de 
verschillende beleidsprogramma's zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. Het begrotingsaldo van 
2020 komt daarmee uit op € 1.239.000 negatief.

Het verloop van het begrotingssaldo 2020 ziet er als volgt uit.

omschrijving 2020 2021 2022 2023
Saldo primitieve begroting 235.400 290.000 628.400 1.830.200
Structurele gevolgen jaarrekening 2019 14.000 14.000 14.000 14.000
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019 -186.700 -157.300 -157.300 -157.300
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020 -1.301.700 -495.900 -457.800 -515.300
Totaal van de wijzigingen -1.474.400 -639.200 -601.100 -658.600
Saldo begroting na wijzigingen -1.239.000 -349.200 27.300 1.171.600

De mutaties die opgenomen zijn in de 1e tussenrapportage zijn in onderstaande tabel vertaald naar 
de verschillen beleidsprogramma’s.

programma 2020 2021 2022 2023
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 357.400 414.200 534.800 533.900
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -84.000 -75.000 -75.000 -75.000
Buitenruimte 39.800 26.200 26.200 26.200
Financiën -70.000 0 0 0
Educatie 125.500 0 0 0
Sport 105.100 25.400 25.400 25.400
Sociaal Domein 924.300 457.000 457.000 457.000
Niet onder de programma's vallende baten en lasten -96.400 -351.900 -510.600 -452.200
 1.301.700 495.900 457.800 515.300

 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.
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Bijlagen
1. 1e tussenrapportage 2020  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
29 juni 2020

Zaaknummer:
165041

Onderwerp:
1e Tussenrapportage 2020 
Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

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

BESLUIT:

1.  De 1e Tussenrapportage 2020 inclusief bijlagen vast te stellen;

2. De programmabegroting 2020 te wijzigen met de volgende punten:

- Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 357.400;

- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 84.000;

- Programma Buitenruimte te verhogen met € 39.800;

- Programma Financiën te verlagen met € 70.000;

- Programma Educatie te verhogen met € 125.500;

- Programma Sport te verhogen met € 105.100;

- Programma Sociaal domein te verhogen met € 924.300;

- In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten' te verlagen met € 96.400.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2020 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen;

4.  De voltooide speerpunten uit de begroting 2020 en de voltooide moties af te sluiten.


