Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011

VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrekening 2011 waarin wij ons verantwoorden voor het gevoerde bestuur en beleid in 2011. Wij hebben de
jaarrekening ook aan de accountant aangeboden voor het recht- en doelmatigheidsonderzoek. Zoals gebruikelijk is, zullen wij
op de accountantsbevindingen in het raadsvoorstel reageren nadat de accountant zijn verklaring heeft uitgebracht.
De behandeling van de jaarrekening 2011 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli 2012.
Albrandswaard,
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats
gemeentesecretaris

mr. Harald (M.) Bergmann
burgemeester
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1

INLEIDING

In deze inleiding schetsen wij in hoofdlijnen een analyse van het gevoerde financiële beleid en resultaat in 2011 en geven wij
een beeld van de belangrijkste resultaten welke wij hebben behaald in 2011.

1.1

Hoofdlijnen financieel beleid en resultaat in 2011.

Resultaat Jaarrekening 2011
De Programmabegroting 2011 ging uit van een positief saldo van € 46.033,-.
Na de eerste tussenrapportage 2011 werden we geconfronteerd met een negatief tussensaldo van de begroting van
€ 439.918,-. Na de 2e tussenrapportage 2011 is de uiteindelijke raming bijgesteld tot € 407.401,- negatief.
De Jaarrekening 2011, die het werkelijke financiële beeld over 2011 weergeeft, sluit met een tekort van € 15.403,- negatief.
Het structurele nadeel van per saldo € 94.000,- betrekken wij bij de 1e tussenrapportage 2012 en voorjaarsnota voor de
begroting 2013.
In onderstaand overzicht kunt u in hoofdlijnen herleiden hoe het saldo van deze jaarrekening tot stand is gekomen. Een
verdere uitwerking met een toelichting op de belangrijkste posten treft u aan in hoofdstuk 3.
Saldo primitieve begroting 2011
Inzet incidentele middelen
Ombuigingspakket 2011
Saldo bij vaststelling begroting 2011
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2010
Uitkomsten septembercirculaire 2010
Saldo 1e Tussenrapportage 2011
Saldo 2e Tussenrapportage 2011
Saldo begroting na 2e Tussenrapportage 2011
Afwijkingen na 2e Tussenrapportage 2011
Jaarrekeningresultaat 2011

- 3.333.566
699.927
2.679.672
46.033
86.599
37.913
- 610.463
32.517
- 407.401
391.998
- 15.403

Belangrijkste afwijkingen per programma op externe baten en lasten
Onderstaand treft u het verloop van het saldo van de begroting gedurende het begrotingsjaar en een toelichting van de
belangrijkste afwijkingen ontstaan na de tweede tussenrapportage 2011 aan.
In onderstaand overzicht kunt u het verloop gedurende 2011 volgen van de afwijkingen die uiteindelijk hebben geleid tot het
jaarrekeningresultaat van € 15.403 negatief.
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Omschrijving

Mutatie

Saldo begroting 2011
Saldo exclusief incidentele middelen
Inzet incidentele middelen:
Aanwending reserve kredietcrisis
Aanwending algemene reserve ivm structuuvisie
Saldo inclusief de inzet van incidentele middelen
Ombuigingspakket:
Saldo begroting inclusief ombuigingspakket
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2010:
Algemene uitkering
Onroerende-zaakbelastingen
Diversen
Saldo begroting bijgesteld
Septembercirculaire 2010
Algemene uitkering
Saldo begroting bijgesteld
1 e Tussenrapportage 2011:
Leerlingenvervoer
Dividenden
Omgevingsvergunningen
Bovenwettelijke uitkering voormalig personeel
Hogere lasten Rotterdampas
Bewaking fietsenstalling
Bedrijfscontainers
Overwerk
BTW geluidsscherm Groene Kruisweg
W et W erk & Bijstand
Diversen
Saldo begroting bijgesteld
2 e Tussenrapportage 2011:
Inkomsten APV
Inkomsten burgerlijke stand
Verkoop Rotterdampas
Lagere rijksbijdrage BBZ
Huuropbrengst Dorpsdijk 50
Verkoop Snippergroen
Verkoop Ambachtsstraat 2
Onderhoud waterwegen
Exploitatie bedrijfscontainers
Algemene uitkering
Vrijval stelposten
Opschonenen debiteurenbestand SVHW
Baten OZB eigenaren
Diverse afwijkingen
Saldo begroting bijgesteld
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Stand

-3.333.566
633.260
66.667
-2.633.639
2.679.672
46.033
72.000
13.000
1.599
132.632
37.913
170.545
-120.000
-425.000
-245.000
-50.000
-50.000
-75.000
-65.000
-50.000
315.000
170.000
-15.463
-439.918
-35.000
-40.000
40.000
-72.314
30.000
-100.000
75.000
-30.000
-25.000
144.000
40.000
-80.000
100.000
-14.169
-407.401
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Omschrijving

Mutatie

Stand

e

Afwijkingen na 2 Tussenrapportage 2011:
Programma 1
Vergoeding kosten brandweerkazerne
Programmafinanciering externe veiligheid
Programma 2
Gemeenteraad, kosten digitalisering
Rekenkamercommissie, onderzoeks- en vergaderkosten
Communicatiebeleid en voorlichting
Juridische kwaliteitszorg, implementatie nieuwe regelgeving
Centrale antenne inrichting
Programma 3
Educatieve agenda
Noodgebouw J. van Almondestraat, verzekeringen en belastingen
Volwasseneneducatie
Fraudebestrijding
Sociale werkvoorziening
Participatiebudget
Jongerencentrum Albrandswaard
Kinderopvang algemeen
Peuterspeelzalen
W VG
Gezondheidszorg
Centrum Jeugd en gezin
Programma 4
Uitbreidingsplannen
Grondexploitaties:
Betreft met name een lagere toerekening van uren cf 2e TR 2011
Ruimtelijk beleid
Landschapspark Buytenland
GBKN
Omgevingsvergunning lasten
W oonwagens
Beheer overige onroerende zaken
Programma 5
Kabels, leidingen en inritten
Openbare verlichting
Gladheidsbestrijding
Verkeersmiddelen
Sporthal Rhoon
Sporthal Portland
Gymlokaal Poortugaal
Speelvoorzieningen
Exploitatie milieuparken
Inzameling oud papier
Programma 6
Dividenden
Algemene uitkering
Onvoorziene uitgaven
Onroerende zaakbelastingen
Kostenplaatsen
Diversen
Saldo jaarrekening
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51.000
24.000
19.000
17.000
14.000
10.000
-265.000
158.000
11.000
-36.000
19.000
-55.000
47.000
16.000
14.000
17.000
68.000
43.000
64.000
-212.000
-200.000
-39.000
-93.000
11.000
-49.000
-21.000
-166.000
28.000
-95.000
-14.000
24.000
-17.000
-19.000
-10.000
28.000
33.000
40.000
49.000
643.000
65.000
109.000
43.000
17.998
-15.403
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De jaarrekening 2011 geeft conform het BBV een analyse van de afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde
begrotingswijziging, zijnde de 2e tussenrapportage 2011. In het financiële resumé voorafgaande aan de programma’s en de
financiële toelichtingen per programma zijn de toelichtingen gebaseerd op de afwijkingen tussen de begroting na de 2e
tussenrapportage en de uiteindelijke jaarrekening.
Weerstandsvermogen
In de paragraaf weerstandsvermogen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het benodigde
weerstandsvermogen.
De belangrijkste en grootste risico’s die we als gemeente lopen zijn:
1. Risico’s ten aanzien van projecten, met name de grondexploitaties;
2. Als gevolg van de economische situatie lagere dividenduitkeringen en afboeken boekwaardes welke niet meer
terugverdiend kunnen worden;
Het is erg belangrijk om voor de diverse projecten (grond)exploitatieberekeningen op korte termijnbasis telkens te
actualiseren waardoor de kansen en risico´s transparant en stuurbaar blijven;
3. Naheffing omzetbelasting;
4. Kwetsbaarheid eigen bedrijfsvoering;
5. Verlaging algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Onze organisatie valt nu nog in klasse A, behorende bij een uitstekend weerstandsvermogen. Gezien de huidige
ontwikkelingen moeten wij er vooral voor waken dat de geraamde ombuigingen gerealiseerd worden en wij kunnen
vasthouden aan een structureel sluitende begroting.
Ombuigingsproces
Bij vaststelling van de begroting 2012-2015 en de 1e begrotingswijziging heeft de raad ingestemd met een groot aantal
ombuigingen welke moeten leiden naar een structureel sluitende begroting. De ombuigingen hebben betrekking op alle
disciplines binnen de gemeente en zijn verdeeld over de thema’s Veiligheid, Openbare ruimte, Sociaal maatschappelijk en
Bedrijfsvoering. Om de ombuigingen op een goede wijze te kunnen monitoren, hebben wij het programma Pepperflow als
bewakings/borgingstool per 1 oktober 2011 geïmplementeerd. Per 1 december 2011 is de organisatie "live" met Pepperflow
gaan werken. Een eerste rapportage ombuigingen is medio december 2011 vanuit deze applicatie opgesteld, besproken en
vastgesteld in het college en toegezonden aan de Raad. Deze rapportage is in de auditcommissie toegelicht en besproken.
Financiën en control bewaken samen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers de periodiciteit en inhoud van
statusupdates van de ombuigingen.
Planning & Control-cyclus
De P&C cyclus omvat binnen Albrandswaard de onderdelen Voorjaarsnota, Begroting, 2 Tussenrapportages en de
Jaarrekening. Met ingang van 2012 streven wij er naar om zoveel mogelijk informatie voor deze onderdelen te verstrekken
vanuit Pepperflow, omdat hiermee de efficiency wordt vergroot en de integraliteit wordt geborgd.
Om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van ombuigings/bezuinigingsmogelijkheden is voor de begroting
2011 gebruik gemaakt van het zogenaamde Zero-Based-Budgetting, waarbij elke budget zeer secuur op noodzaak en
omvang is vastgesteld. Aanvullend hierop is de budgetbewaking aangescherpt doordat er effectief inzicht is verkregen in
separate allocatie van middelen enerzijds, en tactische sturing door directie en management anderzijds.
Treasury en Schuldenpositie
Het nieuwe en aangescherpte treasurybeleid is in 2011 in werking getreden waarmee we proberen de financiële risico’s bij het
aangaan van treasuryproducten met externe partijen voor de gemeente tot een minimum te beperken. Ook in het interne
proces van vermogensbeheer zijn er in 2011 verbeteringen doorgevoerd welke bijdragen aan een verscherpte interne
beheersing en functiescheiding. Het sturen op onze schuldenpositie om onze financiële lasten ook in de toekomst betaalbaar
te houden is hier een goed voorbeeld van. Samen met onze accountant en Raad voeren we de discussie hierover middels
stress-tests welke een goed beeld geven van onze ontwikkelingen; ook door benchmarking met (buur)gemeenten van gelijke
omvang als de onze.
BTW en Horizontaal toezicht
Uitgangspunt bij de strategie van horizontaal toezicht is het centraal stellen van de samenwerking tussen de gemeente en de
belastingdienst en dus zoeken naar overeenstemming vooraf in plaats van controle achteraf. Het toepassen van horizontaal
toezicht wordt vastgelegd door middel van een convenant met de belastingdienst en voorkomt naheffingen van BTW. In 2011
heeft het eerste gesprek met de fiscus hierover plaatsgevonden. De interne verbeterpunten zullen vooral liggen in het borgen
van een goede aangifte door verscherping van het proces, waardoor we steeds meer fiscaal “in control” komen.
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1.2

Belangrijke resultaten in 2011 (highlights).

Toekomstvisie
Toekomstvisie Albrandswaard 2025: Dorpen tussen groen en stad.
In 2011 hebben wij de basis gelegd voor de inhoud van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025.
De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces waar de gemeente het afgelopen jaar met de inzet van
honderden burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en collegeleden naartoe heeft gewerkt. Met alle
verschillen tussen de dorpen onderling, is er ook veel dat bindt. De dorpen zijn historisch, economisch en cultureel als
vestigingsplaats sterk gevormd door de ligging tussen enerzijds de wereldstad en wereldhaven Rotterdam en anderzijds de
open polderlandschappen van de Zuid-Hollandse eilanden. Onze visie is geen blauwdruk van de toekomst, maar geeft de
richting aan waarin de gemeente en de gemeenschappen zich zullen en/of moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij de
wensen en de opvattingen van de huidige en toekomstige generaties.
CAI Albrandswaard
In 2011 is een van de belangrijke doelstellingen uit het college uitvoeringsprogramma gerealiseerd. De verkoop van de CAI
Albrandswaard.
In de Raadsvergadering van 7 februari 2011 geeft de raad opdracht aan het college om het scenario “verkoop van het CAI
netwerk en klantenbestand” samen met de begeleidingscommissie uit te werken. Aan een aantal marktpartijen is gevraagd
een voorlopig bod uit brengen. Met twee partijen zijn de daadwerkelijke de onderhandelingen voortgezet, hetgeen uiteindelijk
geresulteerd heeft in een overeenkomst op hoofdlijnen met CIF Holding BV. In september 2011 is de definitieve
koopovereenkomst afgesloten. Met ingang van 15 december 2011 is de CAI Albrandswaard overgedragen aan CIF BV.
Regie
In 2011 zijn wij met uw raad in gesprek gegaan over de ontwikkeling naar de regiegemeente. Dat betekent dat wij ons gaan
richten op onze kerntaak en dat is sturen en beslissen in strategische en tactische zaken. Uitvoerende taken doen wij met
anderen. Die anderen zijn burgers en instellingen maar ook onze BAR-partners. Regiegemeente ben je niet van de een op de
andere dag. Een andere manier van werken kost tijd en energie. Dit betekent niet dat wij bij het realiseren van onze
maatschappelijke opgaven niet al gebruik maken van de werkwijze die past bij een regiegemeente.
Database Deskundige Burgers (DDB)
Burgerparticipatie doen wij op verschillende manieren al jaren. In 2011 hebben wij daar een element aan toegevoegd en dat is
werken met de Database Deskundige Burgers. Deze database is een digitale verzameling inwoners die bereid is hun
“denkkracht” in te zetten bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Inmiddels is het
aantal mensen dat zich heeft aangemeld opgelopen tot boven de 125.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
In 2011 is het CJG geopend in Rhoon. Alle disciplines die zich bezighouden met jeugd, zoals (school) maatschappelijk werk,
het consultatiebureau en jongerenwerk werken hierin samen. Het mooie van het CJG is dat er niet alleen een mooi fysiek
gebouw is gerealiseerd maar dat de partijen zelf afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop men elkaar kan helpen en
aanvullen bij de zorg voor onze jeugd. De gemeente heeft deze partijen bij elkaar gebracht.
De buurt bestuurt
De buurt bestuurt is een nieuwe manier van werken. Inwoners bepalen zelf met de mensen van de gemeente en politie welke
prioriteiten in de eigen wijk als eerste moeten worden aangepakt. In 2011 zijn wij samen met de politie Rotterdam-Rijnmond in
de wijk Poortugaal-Zuid begonnen met deze nieuwe manier van werken. In de toekomst wordt dit project uitgebreid over de
hele gemeente Albrandswaard.
Visie Polder Albrandswaard
In 2011 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een visie op de polder
Albrandswaard. Deze visie wordt samen met bewoners tot stand gebracht en is gestart vanuit een blanco plan. In druk
bezochte polderbijeenkomsten zijn samen met bewoners de kernwaarden van de polder benoemd. Op basis van de input van
bewoners wordt werkende weg de visie op de polder ontwikkeld. Een visie met een aantal varianten en tot stand gekomen met
bewoners zelf en dus ook met een breed draagvlak.
Brede welzijnsdiscussie
In 2011 heeft de raad in een motie gevraagd om een herijking van het welzijnsbeleid. Het college is begonnen met het
uitvoeren van de motie door in november 2011 een beeldvormende thema-avond over breed welzijn te organiseren. Bij deze
avond waren raadsleden, collegeleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op het gebied van o.a. sport,
welzijn, maatschappelijk werk, ouderen en jongeren en leden van adviesraden aanwezig. Er is gesproken over landelijke
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ontwikkelingen op het gebied van welzijn en over specifieke onderwerpen die voor Albrandswaard van belang zijn. In 2012
volgt de uitwerking van Breed Welzijnsbeleid.
BAR-samenwerking
Begin 2011 is in eerste instantie een pas op de plaats gemaakt in de samenwerking tussen de BAR-gemeenten. Directe
aanleiding was het voorstel om alles op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) samen te voegen.
Bestuurlijk was dit op dat moment een brug te ver. Na een analyse van de situatie van begin 2011 is in de zomer begonnen
met de verkenningen naar de mogelijkheden van een doorstart van de samenwerking. Een grondige projectstructuur is
opgezet en ook zijn een BAR-projectleider en projectleider BAR-VTH aangesteld. In 2011 heeft de Rekenkamer een
onderzoek ingesteld naar de resultaten van de BAR-samenwerking op het gebied van ICT en Inkoop. Het rapport is op 28
maart 2012 gepresenteerd aan de drie gemeenteraden. In het rapport is een groot aantal aanbevelingen opgenomen die in lijn
zijn met de door ons in 2011 in gang gezette nieuwe vaart in de BAR-samenwerking.

Wijzigingen ten opzichte van concept jaarrekening 2011 nav accountantscontrole

Ten opzichte van de concept-jaarrekening die u ontvangen heeft voorgaande aan de accountantscontrole zijn de volgende
mutaties geweest die hebben geleid tot een afwijking in het resultaat.
PARAGRAAF WORDT AANGEVULD NA AFRONDING VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE
Resultaat concept-jaarrekening

Definitief resultaat
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1.3

Raadsbesluit

Ontwerp-besluit:
De raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;
gelet op artikel 198 van de Gemeentewet;
besluit:
De programmarekening 2011 vast te stellen en het negatieve resultaat van € 15.403,- ten laste te brengen van de algemene
reserve.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
De griffier

De voorzitter,
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Rekening in een oogopslag
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2

REKENING IN EEN OOGOPSLAG

In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van de rekening kort en op hoofdlijnen weergegeven.

2.1

Inkomsten en uitgaven per programma
Rekening
2010
lasten
baten
1.434.634
108.238
8.655.002 2.374.507
15.543.423 5.895.954
10.052.995 8.537.328
13.441.019 6.335.239
1.193.370 27.069.177
50.320.444 50.320.444

Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid
Programma 2 Burger & Bestuur
Programma 3 Kennis & Welzijn
Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen
Programma 5 Buurt & Buitenruimte
Programma 6 Middelen & Economie
Totaal

2.2

Begroting
2011
lasten
baten
1.375.086
853
11.691.377 11.226.224
15.741.205 6.141.092
6.139.465 4.829.949
13.681.523 7.188.995
6.163.278 25.404.821
54.791.934 54.791.934

Rekening
2011
lasten
baten
1.360.427
80.726
13.139.528 11.306.969
15.921.045 6.685.547
9.467.485 7.577.240
14.104.650 6.957.164
5.489.620 26.859.708
59.482.755 59.467.354

Waar kwam het geld vandaan en waar ging het geld naartoe
Waar kwam het geld vandaan
Algemene Uitkering

-5%
Belastingen en Rechten

-31%
-31%

Overige uitkeringen
Grondexploitaties
Overige inkomsten

-11%
-11%

Bijdrage reserves en voorzieneingen

-11%

Waar gaat het geld naartoe
Programa 1 Openbare Orde en veligheid

9%

2%
Programma 2 Burgers en bestuur

22%
24%

programma 3 Kennis en welzijn
programma 4 Ruimtelijke ordening en Wonen
programma 5 Buurt en buitenruimte

16%

27%
programma 6 Middelen en economie
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2.3

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Echt voor Albrandswaard (EVA)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Partij van de Arbeid (PvdA)
Christen Democratisch Appel (CDA)
Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)
Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP)
Sociale structuur
Aantal inwoners per 1 januari
Aantal inwoners tot 20 jaar
Aantal inwoners 65 jaar en ouder
Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente (ha)
Oppervlakte groen (m2)
Verharde wegen (m2)
Lengte riolering (m)
Aantal woonruimten per 1 januari
Financiële structuur
Aantal full time eenheden (fte) in vaste dienst
Aantal fte’s per 1.000 inwoners
Rekeningresultaat (begroot na 2e TR 2011)
Omvang algemene uitkering
Algemene reserve
Reserve kredietcrisis
Beklemde reserves en bestemmingsreserves
Weerstandscapaciteit
Weerstandscapaciteit per inwoner
Voorzieningen (stand per 31 december 2012)
Opgenomen vaste geldleningen (x € 1.000.000)
Opgenomen vaste geldleningen per inwoner
Vervangings- en onderhoudsinvesteringen
Investeringen nieuw beleid
Tarieven en heffingen
OZB eigenaren woningen
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten

Rekening 2010
24.192
6.123
3.197
Rekening 2010
2.374
772.000
992.000
106.750
10.961
Rekening 2010
138,7
5,7
-1.230.700
17.866.044
-75.173
1.645.774
19.357.515
8.989.882
371,61
6.770.736
40,5
1.674
2.428.807
1.227.768
Rekening 2010
0,0992%
262,12
165,51
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Wethouders

7
5
3
2
1
1

2
1
1
-

Primaire begroting
2011
24.706
6.275
3.276

Rekening 2011

Primaire begroting
2011
2.374
772.000
992.000
106.750
10.836

Rekening 2011

Primaire begroting
2011
138,61
5,6
-407.000
17.677.952
856.828
1.645.774
18.257.725
10.607.333
429,34
5.367.847
39,5
1.597
7.057.300
8.203.500

Rekening 2011

Primaire begroting
2011
0,1063%
269,98
217,84

Rekening 2011

25.002
6.265
3.528

2.374
772.000
1.008.000
106.750
10.980

138,26
5,5
-15.403
18.321.048
1.067.378
1.012.514
23.031.404
10.911.691
436,43
7.103.663
41,6
1.663
4.743.560
428.780

0,1061%
269,98
217,84
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3

PROGRAMMAVERANTWOORDING

Programma

Programmaonderdelen

Portefeuillehouder

1. Openbare Orde & Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing & Brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.3 Buurtpreventie

Harald Bergmann

2. Burger & Bestuur

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur
Dienstverlening
Strategische visie
Arbeidsmarktbeleid
Project/CAI

Bert Euser

3. Kennis & Welzijn

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Sociale Zaken en WMO
Educatie
Jeugd, jongeren & Ouderenbeleid.
Gezondheidszorg
Projecten

Maret Rombout

4. Ruimtelijke Ordening & Wonen

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Bouwen & Wonen
Woonruimteverdeling
Bestemmingsplannen
Verstedelijkingsafspraken
Projecten

Raymond van Praag

5. Buurt & Buitenruimte

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Wijkgericht werken
Milieu, riolering en reiniging
Groenbeheer
Recreatie & Buurtveiligheid
Projecten

Mieke van Ginkel

6. Middelen & Economie

6.1 Economie
6.2 Middelen & Algemene dekkingsmiddelen
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Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid
Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in onze
gemeente. Onze burgemeester vervult hierin een specifieke rol.
De wetgever wijst de burgemeester aan als verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid. In het geval van een calamiteit is
onze burgemeester opperbevelhebber in de crisisbestrijding en is
de ambtelijke organisatie de crisisbeheersorganisatie.

Speerpunten






Krachtdadige regie op veiligheidsbeleid
Samenwerking intensiveren met veiligheidspartners
Terugdringen van jeugdoverlast
Borgen van een sterke crisisbeheersorganisatie
Uitvoeren van Integraal Veiligheidsbeleid

Missie

Wij willen onze burgers, bedrijven en instellingen een veilige omgeving bieden om in Albrandswaard te werken, te leven en op
te groeien. Wij willen onze burger betrekken bij het vergroten van het veiligheidsgevoel. Burgers en ondernemers vervullen
zelf een belangrijke rol in de veiligheid van onze gemeente. Veiligheid hangt in grote mate samen met de sociale binding
binnen onze dorpen.

Achtergrond
Veiligheid, criminaliteit- en overlastbestrijding zijn, mede door de voortdurende aandacht in de media, in de afgelopen jaren
belangrijke thema’s geworden. Voor de beleving van woongenot in de wijken blijken het waarborgen van veiligheid en de
aanwezigheid van (jeugd)overlast en vernielingen in sterke mate bepalend. De Leefbaarheidmonitor gemeente Albrandswaard
2009 geeft aan dat onze burgers van ons verwachten dat wij onze energie te steken in deze overheidstaak. Burgers en
ondernemers moeten zich veilig voelen in onze gemeenschap.
Krachtdadige regie op het veiligheidsbeleid door de gemeente is daardoor van belang. Het coalitiedocument 2010 - 2014
benoemt veiligheid dan ook als een belangrijk thema. De inrichting van de buitenruimte, de inzet van de politie, onze
bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), buurtpreventieteams en woningbouwcorporaties vervullen hierin een belangrijke
rol. Ook zijn goed functionerende wijkfora en netwerken belangrijke instrumenten. De kadernota Integrale Veiligheid 20092012 vormt de basis voor structurele samenwerking tussen de gemeente en haar partners in veiligheid. Deze samenwerking is
concreet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende projecten staan beschreven. In 2013 vindt de
volgende leefbaarheidmonitor plaats. Naast de samenwerking met betrokken veiligheidspartners om een veilige leefomgeving
te creëren is het van belang voorbereid te zijn op mogelijke incidenten die zich voor kunnen doen binnen de
gemeentegrenzen. De aanwezigheid van steeds meer en grotere risicofactoren zorgen voor steeds strengere eisen op het
gebied van crisisbeheersing. Een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie is daarbij noodzakelijk en zal de komende
jaren verder ontwikkeld worden.

Programmaonderdelen

Het programma Openbare Orde en Veiligheid kent de volgende onderdelen:
1. Crisisbeheersing & Brandweer
2. Openbare Orde en Veiligheid
3. Buurtpreventie
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1.1

Crisisbeheersing & Brandweer

Wat willen we bereiken?
Ter voorbereiding op rampen en zware ongevallen moeten alle gemeenten in Nederland een rampenplan opstellen. Dit
rampenplan is een organisatieplan waarin is aangegeven hoe in geval van een dreigende ramp moet worden gehandeld. Bij
de bestrijding van rampen en crisis is namelijk een groot aantal organisaties en instanties betrokken, waardoor
rampenbestrijding en crisisbeheersing naar de aard complex is. Tezamen met onze buurgemeenten ontwikkelen wij een
crisisplan en gaan wij oefenen om in tijden van crisis effectief op te treden. Om ook bij langdurige crisisomstandigheden
voldoende opgeleide en getrainde medewerkers beschikbaar te hebben voor de crisisorganisatie gaan wij nauw samenwerken
met onze partners Barendrecht en Ridderkerk. Zoals de Wet op de Veiligheidregio’s van ons eist, garanderen wij hiermee een
langdurige inzet van medewerkers.
De positie van onze brandweervrijwilligers, de 2e tankautospuit en het behoud van de brandweerkazerne aan de Schroeder
van der Kolklaan vraagt voortdurende aandacht. Voor wat betreft het behalen van de zorgnorm in Portland, nemen wij actief
deel aan het bestuurlijk overleg Brandweer district Zuid om te komen tot een gezamenlijk inzet en uitvoering van de
brandweerzorg, in het belang van onze inwoners. Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor het behoud van de
huisvesting en materieel van de vrijwillige brandweer voor onze gemeente.
Wat hebben wij bereikt?
Zowel door uw Raad als binnen de veiligheidsregio is diverse keren gesproken over onze speerpunten, te weten
a. aandacht voor positie van de brandweervrijwilliger;
b. behoud 2e tankautospuit;
c. behoud brandweerkazerne Schroeder v.d Kolklaan.
Op deze punten hebben wij successen geboekt. In het materiaalspreidingsplan van de VRR is vastgelegd dat de
brandweerkazerne in Albrandswaard geopend blijft. Daarnaast heeft de directie van de VRR in woord en daad aandacht voor
de brandweervrijwilliger in zijn algemeenheid.
De tweede tankauto is momenteel voor opleiding- en oefendoeleinden in gebruik.
Aandachtspunt blijft het behalen van de zorgnorm in Portland waarvoor bestuurlijk met enige regelmaat aandacht wordt
gevraagd. In 2011 is het project “Veiligheid Voorop” uitgevoerd. Doel van deze publieksacties is om inwoners van Portland te
bewegen brandmelders in hun woningen te installeren. Het gaat om circa 200 woningen die voor het Bouwbesluit 2002
gebouwd zijn. Evaluatie moet nog plaatsvinden.
Wat gaan we er voor doen?
In 2010 is een start gemaakt met het nieuwe crisisbeheersplan. Bestuurders en medewerkers hebben een training gevolgd
over de nieuwe crisisorganisatie. In 2011 zal het traject verder worden uitgerold. Medewerkers gaan draaiboeken opstellen en
daarmee oefenen. Ook zal in 2011 een beleidsplan worden vastgesteld waarin is geregeld hoe we omgaan met de organisatie
van de crisisbeheersing in BAR-verband. Verder zal de crisis beheersorganisatie worden geborgd in het organisatieplan,
daarbij worden de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de specifieke functionarissen vastgelegd en worden
procedures opgesteld ten behoeve van een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid.
Wat hebben wij gedaan?
In 2011 zijn bestuurders en ambtenaren getraind. Deze trainingen hebben grotendeels in BAR-verband plaatsgevonden. De
draaiboeken zijn in het 4e kwartaal van 2011 geactualiseerd.
We hebben een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan en organisatieplan in BAR-verband zodat de
crisisorganisatie geborgd is.

1.2

Openbare Veiligheid

Wat willen we bereiken?
Samen met onze ondernemers op ‘Overhoeken III’ zetten wij in op het proefproject ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Veilig
ondernemen is in eerste instantie een zaak van onze ondernemers en maatschappelijk instellingen. Als gemeente vervullen
we graag samen met politie en brancheorganisatie een ondersteunende rol. Het proefproject biedt een basis om de opgedane
ervaringen met anderen ondernemers in de gemeente te delen.
Er wordt ook ingezet op het terugdringen van jeugdoverlast. Samen met de verschillende veiligheidspartners zal een
gecoördineerde aanpak worden opgezet waarin structureel aan het terugdringen van deze vorm van overlast wordt gewerkt.
Verder wordt ingezet op het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik. Betrokkenheid van ouders en bewoners speelt hierbij
een grote rol en samenwerking staat hierbij centraal. Om tot een integrale aanpak te komen is het van belang dat ook zij hun
verantwoordelijkheid nemen en opkomen bij het terugdringen van de overlast.
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Tot slot maken we een samenhangende visie op externe veiligheid. De risico’s in onze omgeving zijn de laatste jaren
toegenomen. Er komen in de toekomst nog risico’s bij. Denk aan de gevolgen van de verbreding A15 aan de noordkant van
onze gemeente en de eventuele aanleg van de A4 ten westen van Poortugaal. De visie brengt de risico’s en de maatregelen
voor hulpverlening in geval van calamiteiten in kaart. Zo kunnen wij ook onze burgers beter informeren over die risico’s en zijn
wij in staat om de negatieve effecten zo goed mogelijk te beheersen.
Wat hebben we bereikt?
Samenwerking met ondernemers is gestart. Met ondernemers van Overhoeken III is overeenstemming bereikt over een
gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblemen op dit bedrijventerrein. Begin 2012 zal dit resulteren in een KVO-certificering
van Overhoeken III.
Op het terrein van jeugd en overlast is ook de samenwerking geïntensiveerd. Er zijn duidelijke lijnen uitgezet met betrekking
tot communicatie tussen professionals onderling en tussen burgers en professionals, met als resultaat dat de jeugdoverlast
adequaat wordt aangepakt.
Begin 2011 zijn een tweetal BEKE-groepen in Portland gesignaleerd. Integrale inzet heeft er toe geleid dat deze groepen niet
langer als zodanig actief zijn.
Door inzet van Bouman GGZ zijn in 2011 verenigingen en kerken bewust gemaakt van de risico’s van overmatig alcohol- en
drugsgebruik.
In samenwerking met betrokken afdelingen, VRR en politie is een kader ontwikkeld hoe om te gaan met externe
veiligheidsrisico’s, zodat hiermee bij de planvoorbereiding rekening kan worden gehouden.
Wat gaan we er voor doen?
In 2010 is gestart met het pilotproject Keurmerk Veilig Ondernemen ‘Overhoeken III’ om de veiligheidsbeleving van onze
ondernemers te verbeteren. In 2011 wordt dit project geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten zal dit project verder worden
uitgerold of worden alternatieven ontwikkeld.
Verder zetten wij in op het terugdringen van overlast als gevolg van alcohol en drugsgebruik door jongeren. Het jeugdbeleid
leidt tot een actieprogramma met maatregelen. Dit zal worden opgesteld in samenwerking met onder andere scholen, GGD en
andere maatschappelijke instellingen.
Om te komen tot een samenhangende visie op externe veiligheid vindt in 2010 een risico-inventarisatie plaats door DCMR. De
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond maakt hiervan een risicoanalyse. Dit resulteert in een visie op groepsrisico. Begin 2011
kan dan besluitvorming plaatsvinden over onze visie op Externe Veiligheid.
Wat hebben we er voor gedaan?
Na de nodige aanloopproblemen is in december 2011 een enquête (nulmeting) onder de ondernemers Overhoeken III
uitgezet. Het project “Keurmerk Veilig Ondernemen” Overhoeken III hiermee van start gegaan. De resultaten worden begin
2012 tijdens een bijeenkomst tussen ondernemers, politie, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en gemeente besproken,
waarna een plan van aanpak wordt opgesteld. Dit plan leidt tot KVO-certificering.
In februari 2011 is de nota Jeugd & Overlast door de raad vastgesteld. De nota geeft richting aan een nieuwe manier van
werken rondom jeugdoverlast waarin samenwerking, informatie en communicatie centraal staan.
Begin 2011 is een aantal ouders geïnformeerd over deelname van hun kinderen aan een (volgens de BEKE- methodiek
getypeerde) overlastgevende groep. De ouders zijn in dit kader gevraagd om het gesprek met hun kinderen hierover aan te
gaan.
Door diverse oorzaken (ondermeer personeelswisselingen bij het jongerenwerk) is een alcoholprogramma drugs en alcohol
niet van de grond gekomen. Bouman GGZ heeft diverse preventieactiviteiten voor jongeren, verenigingen en kerken
georganiseerd. In totaal zijn 300 uur besteed aan het vergroten van de bewustwording bij jongeren, het verminderen van
overlast en het bevorderen van veiligheid en de samenwerking tussen betrokken partners.
In december 2011 heeft de Raad de beleidsvisie Externe veiligheid vastgesteld.

1.3

Buurtpreventie

Wat willen we bereiken?
Onze gemeente kent een diversiteit aan woonwijken en buurten. Totaal wonen bijna 25.000 inwoners in onze gemeente. Elke
wijk heeft zijn eigen identiteit. Daardoor zullen prioriteiten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in elke buurt
verschillen. Wij nemen, in samenwerking met de politie, onze verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid. Maar buurtbewoners zijn ook zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de wijk. Elkaar kennen, elkaar
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weten te vinden als het nodig is en elkaar aanspreken op leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de buurt is erg belangrijk.
Door een goede samenwerking te creëren tussen bewoners, politie, gemeente en bijvoorbeeld een woningcorporatie leveren
wij hier een belangrijke bijdrage aan.
Wat hebben wij bereikt?
Er is een buurt bestuurt comité in Poortugaal-Zuid opgericht waarin ongeveer 15 bewoners samen met de gemeentelijke
BOA’s en politie kijken naar de veiligheidssituatie in hun omgeving. Bewoners bepalen hiermee gedeeltelijk de inzet van
BOA’s en politie. Dit comité komt eens per 6 weken bij elkaar en zoekt ook aansluiting met het bestaande wijkforum Plan
Landweg.
Wat gaan we er voor doen?
Een goed hulpmiddel hierbij is buurtpreventie. In diverse buurten en wijken in onze gemeente zijn al buurtpreventieteams aan
de slag gegaan. Gesteund door de bijzondere opsporingsambtenaren van onze gemeente en de politie zetten buurtbewoners
zich in en werken actief mee aan een veilige en leefbare buurt. Uit een in 2008 gehouden ‘evaluatie buurtpreventie RhoonNoord’ is gebleken dat het buurtpreventieteam Rhoon-Noord een belangrijke bijdrage levert aan de aanpak van overlast en
criminaliteit. Bewoners ervaren de aanwezigheid van zo’n team als een verbetering van hun veiligheid en het biedt een
effectieve signaalfunctie richting de politie. In 2011 wordt de raad een voorstel voorgelegd over de toekomst van onze
buurtpreventieteams.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 is gebleken dat het vooralsnog niet mogelijk is het aantal buurtpreventieteams uit te breiden. Er zijn verschillende
pogingen gedaan, echter zonder resultaat. Wel is gestart met een pilot van het project ‘buurt bestuurt’. In Poortugaal-Zuid
konden bewoners 100 uur van zowel de boa’s als politie invullen. In januari 2012 is de pilot geëvalueerd waarna het buurt
bestuurt comité bij elkaar blijft komen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om ‘buurt bestuurt’ uit te breiden richting
Portland.

Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving
Overlast van anderen
Criminaliteit
Veiligheidsgevoel
Overlast van activiteiten

Pfh
HB
HB
HB
HB

E/P
E
E
E
E

Bron
LEMON
LEMON
LEMON
LEMON

Over 2011 zijn nog geen cijfers te benoemen.
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Nulmeting
2009
6,7
6,7
7,3
8,3

2011

Streefwaarde
2012
2013
6,8
6,8
7,3
8,3

2014
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Programma 1 Openbare orde & Veiligheid: Wat heeft het gekost?
Baten en
lasten

soort lasten

Lasten

Externe

begroot
2011

werkelijk
2011

1.152.936

1.002.400

1.064.890

1.058.673

Interne

231.980

230.842

264.303

254.776

Kapitaal

49.718

70.796

45.893

46.979

0

0

Reserves
Totale Lasten
Baten

Begroot
primitief
2011

werkelijk
2010

Externe

0
1.434.634

1.304.038

1.375.086

1.360.427

-108.238

-853

-853

-77.674

reserves
Totale Baten
Totaal Exploitatie :

- 3.052
-108.239

-853

-853

-80.726

1.326.395

1.303.185

1.374.233

1.279.701

Wat is de financiële toelichting?

Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
Product en afwijking
Programma Veiligheid
Brandweer in regionaal verband
Onderschrijding € 50.537
Structureel
Openbare orde en Veiligheid
Onderschrijding € 23.769
Incidenteel

Toelichting
De vergoeding van de door de gemeente Albrandswaard gemaakte kosten van de
brandweerkazerne Albrandswaard zijn niet in de begroting opgenomen.
- De gemeente heeft via de DCMR € 21.600,- ontvangen uit de
programmafinanciering externe veiligheid. In tegenstelling tot de uitgaven (kosten
van de externe procesbegeleider bij de totstandkoming van de beleidsvisie
externe veiligheid Albrandswaard), zijn de inkomsten niet geraamd in 2011.
- Het restbedrag ad € 2.169,- kan worden verklaard doordat meer projecten uit het
uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid ambtelijk zijn voorbereid in
plaats van door inhuur van derden.

Investeringen ten behoeve van dit programma
Binnen dit programma zijn geen investeringen uitgevoerd.
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Programma 2 Burger & Bestuur
De raad draagt als direct gekozen volksvertegenwoordiging zorg
voor het algemeen bestuur van de gemeente. De raad stelt
hiertoe kaders en controleert. Het college houdt zich bezig met
de dagelijkse uitvoering en beleidsvoorbereiding. Het college is
verantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke
organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de
dagelijkse aansturing van de ambtelijke organisatie.

Speerpunten






Zelfstandigheid van Albrandswaard nastreven en bestuurskracht versterken door middel van samenwerking in
de regio
Versterken van het vertrouwen van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemingen in onze
gemeente
Stimuleren van participatie van inwoners en het maatschappelijke middenveld
Verbeteren dienstverlening door invoering van het programma Andere Overheid
Ontwikkelen van een slanke en sterke regieorganisatie die streeft naar optimale dienstverlening en zich richt
op strategische ontwikkelingen

Missie

Iedere Albrandswaarder telt mee. Het versterken van de sociale en economische samenhang binnen onze vitale
leefgemeenschap steunt op twee belangrijke pijlers: de inzet van lokale en regionale organisaties en die van burgers zelf. Bij
die herkenbaarheid past een persoonlijke dienstverlening door de gemeente.

Achtergrond

In het kader van het programma Andere Overheid moeten gemeenten zich ontwikkelen tot voorportaal van de overheid. De
gemeente Albrandswaard heeft een projectplan ontwikkeld waarin is opgenomen op welke wijze zij invulling geeft aan de
wens om te komen tot een nog betere dienstverlening
Verder moeten wij ons meer een positie verwerven in de regio, omdat de belangen van Albrandswaard zich meer en meer
regionaal manifesteren. De bestuurskrachtmeting uit 2009 biedt raad en college aanknopingspunten om de komende
raadsperiode meer invulling te geven aan de naam ‘Albrandswaard’. Dit vereist ook een ontwikkeling van de ambtelijke
organisatie. De organisatie is zeer slank en richt zich daardoor met name op de uitvoering van wettelijke taken. De huidige
formatie laat te weinig ruimte om te sturen op strategie en het goed voeren van regie op processen buiten de organisatie.
Tot slot zetten wij in deze collegeperiode in op participatie. Het betrekken van onze inwoners, maatschappelijke organisatie en
ondernemingen bij het tot stand komen en bij het uitvoeren van beleid leidt tot meer effectiviteit en betrokkenheid.

Programmaonderdelen en Projecten

Het programma Burger & Bestuur kent de volgende onderdelen:
1. Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur
2. Dienstverlening
3. Strategische visie
4. Arbeidsmarktbeleid
Project
 CAI
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2.1

Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur

Wat willen we bereiken?
In 2009 heeft een bestuurskrachtmeting plaatsgevonden. De onderzoekscommissie heeft een aantal aanbevelingen
geformuleerd. In deze raadsperiode gaan we hiermee aan de slag.
Burgers, ondernemers en organisaties dragen actief bij aan de voorbereiding van beleid en de uitvoering ervan. Wij zijn ervan
overtuigd dat beleid dat wordt voorbereid samen met burgers een veel groter draagvlak heeft. Ook rekenen wij erop dat de
kwaliteit van ons beleid toeneemt door inbreng van (praktijk)kennis van burgers. Door verbindingen te leggen met en tussen
burgers verkleinen wij de onderlinge afstand en vergroten wij het wederzijds vertrouwen.
Wat hebben we bereikt?
De visitatiecommissie heeft in het eindrapport van de bestuurskrachtmeting een aantal belangrijke adviezen gegeven die wij in
2011 daadkrachtig hebben opgepakt.
Burgerparticipatie speelt een steeds prominentere rol binnen gemeentebestuur en ambtelijke organisatie. Albrandswaard kiest
bij burgerparticipatie voor een geleidelijke implementatie: gewoon doen in een aantal (pilot-)projecten, bestuurders,
medewerkers en externe doelgroepen laten wennen aan het fenomeen en vervolgens grootschaliger uitrollen.
Wat gaan we er voor doen?
In 2011 wordt een plan van aanpak opgesteld waar in samenspraak tussen raad en college wordt aangegeven hoe de
aanbevelingen uit de bestuurskrachtmeting worden geïmplementeerd. Dit plan van aanpak zal in de komende drie jaar worden
uitgevoerd.
Verder willen wij dat in 2011 bij elk beleidsonderwerp en bij elk belangrijk project een afweging wordt gemaakt: hoe gaan we
mensen mee laten denken en doen? Bij elk beleids- of projectdocument hoort een duidelijke communicatieopzet.
Burgerparticipatie is hierin een belangrijk onderdeel. Via een zorgvuldig implementatietraject maken we de spelregels voor
burgerparticipatie in de hele organisatie bekend.
Wat hebben we er voor gedaan?
De onderzoekscommissie heeft geadviseerd om te beschikken over een integrale visie die zich richt op het versterken van het
eigen karakter van Albrandswaard. Dit heeft eind 2011 geleid tot een eerste concept van de Toekomstvisie Albrandswaard
2025 onder de titel ‘Van meer naar beter’.
Een ander belangrijk advies van de commissie was dat de gemeente met het oog op toekomstige ontwikkelingen haar
strategisch en tactisch vermogen moet vergroten. Het uitwerken van dit advies heeft in 2011 geleid tot een visie op de
toekomstige organisatie. Albrandswaard ontwikkelt zich tot een regieorganisatie en richt zich daarmee op haar kerntaak:
sturen en beslissen. Hiermee hebben wij uitvoering gegeven aan de motie van de gemeenteraad (24 oktober 2011). In dit
kader zijn in 2011 belangrijke stappen gezet in de samenwerking met burgers. Zo is in 2011 een brede welzijnsdiscussie
gestart, waarvan de opbrengsten in 2012 leiden tot een keus van de gemeenteraad. In de samenwerking met onze BARpartners zijn ook belangrijke stappen gezet. In 2011 is met betrekking tot de doorontwikkeling van de BAR-samenwerking een
vervolg ontwikkeld op het Koersdocument uit 2009.
In 2011 hebben we enkele projecten op het gebied van burgerparticipatie opgestart. Evaluatie stand van zaken
burgerparticipatie: eerste kwartaal 2012. Na die evaluatie moet burgerparticipatie verder worden ontwikkeld tot een vast
onderdeel binnen de dagelijkse praktijk.
Een bijzonder initiatief op het gebied van burgerparticipatie is de Database Deskundige Burgers (DDB). De gemeente is in het
vierde kwartaal van 2011 op zoek gegaan naar burgers die het leuk of interessant vinden om hun ervaring te delen met de
gemeente. Albrandswaard wil de 'denkkracht' van burgers graag benutten bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij de
uitvoering van gemeentelijke taken.
Mensen kunnen zich aanmelden voor de DDB, bij voorkeur via een digitaal formulier op de gemeentelijke website. Daarbij
geven zij bepaalde specialiteiten/deskundigheid aan. Op die gebieden kan de gemeente hen vervolgens benaderen. Eind
2011 hadden zich zo’n 100 mensen aangemeld voor de DDB; inmiddels is dit aantal opgelopen tot boven de 125..
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2.2

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?
In het coalitiedocument hebben wij aangegeven dat wij een klantgerichte gemeente willen zijn die haar inwoners, bedrijven in
organisaties centraal stelt. Wij realiseren ons dat inwoners, bedrijven en organisaties niet altijd even makkelijk en snel hun
weg weten te vinden in overheidsland of in ons geval gemeenteland. In de komende bestuursperiode willen wij dan ook
meters maken op de weg van de verbetering van onze (24-uurs)dienstverlening. Het Klantcontactcentrum gaat daarbij een
belangrijke rol spelen. Het KCC moet het onderdeel van onze organisatie worden dat de fysieke, telefonische, papieren en
elektronische contacten waar mogelijk direct afhandelt.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is het gemeentelijk concept voor digitale dienstverlening verder uitgebouwd. Dit omvatte de invoering van diverse
wettelijk verplichte basisregistraties om aan te kunnen sluiten op landelijke voorzieningen.
De vorming van het KCC is verder in BAR opgepakt. Er is een projectgroep gevormd die als opdracht heeft om een BAR-KCC
te ontwikkelen welke uiterlijk op 1 januari 2015 operationeel is. Het rijk stelt dit concept van geïntegreerde dienstverlening aan
burgers, bedrijven en (overheids)instellingen verplicht per 1 januari 2015. Het idee is onderdeel van de gedachte dat de
gemeente moet uitgroeien tot ‘de eerste overheid’.
Wat gaan we er voor doen?
In 2011 gaan we verder met het bouwen van het gemeentelijk concept voor digitale dienstverlening. Dit betekent vooral de
invoering van diverse basisregistraties om aan te kunnen sluiten op landelijke voorzieningen. Ook gaan we verder met het
ontwikkelen van een concept voor de invoering van het Klantcontactcentrum. Het rijk stelt dit concept van geïntegreerde
dienstverlening aan burgers, bedrijven en (overheids)instellingen verplicht per 1 januari 2015. Het idee is onderdeel van de
gedachte dat de gemeente moet uitgroeien tot ‘de eerste overheid’. Naast de invoering van het KCC stemmen we de
openingtijden van het gemeentehuis af op de behoefte van onze burgers. Zo zal publiekszaken naast de inmiddels vertrouwde
opstelling op zaterdagochtend ook bij wijze van proef op maandag- en donderdagavond open zijn voor onze burgers. Deze
openingtijden vallen samen met de vergaderavonden van de gemeenteraad.
Wat hebben we er voor gedaan?
De basisregistratieprojecten (BAG, BRP, WKPB, WION) zijn inmiddels succesvol opgezet en aangesloten op de landelijke
voorzieningen. Op de vakafdelingen zijn ze in de reguliere werkzaamheden opgenomen.
In 2011 is tevens doorgegaan met het koppelen van de basisregistraties aan ons interne distributiesysteem voor gegevens
(Key2Datadistributie). Dit systeem zorgt ervoor dat afdelingen elkaars gegevens kunnen gebruiken (‘meervoudig gebruik van
eenmalig ingevoerde gegevens’). De kwaliteit van gegevens wordt hierdoor verhoogd.
Er is een proef geweest met verruiming van de openingstijden van het gemeentehuis (2 avondopenstellingen per week en
dagelijks vanaf 8.00 uur open). Van de extra avondopenstellingen is maar beperkt gebruik gemaakt en daarom zijn wij weer
teruggegaan naar één avondopenstelling per weekt. Het vervroegen van de openstelling naar 8.00 uur is wel een succes
gebleken en is daarom structureel ingevoerd. De zaterdagopenstelling is stopgezet vanwege het aangenomen
ombuigingsvoorstel. In 2011 is een eerste start gemaakt met de mogelijkheid om op afspraak te werken.

2.3

Strategische visie

Wat willen we bereiken?
Hoe moet onze gemeente er in 2025 uit zien? Voor wie moet de gemeente dan wat te bieden hebben en welke aspecten zijn
dan van belang? Aspecten waar we nu als gemeente en samenleving al op willen inspelen, zodat wij in 2025 een kwalitatieve
gemeente zijn die aansluit bij de wensen van onze burgers, bedrijven en instellingen. De visie laat de identiteit van
Albrandswaard en haar positie in de regio zien. Daarnaast biedt de visie een sociaal-maatschappelijke vooruitblik, lange
termijn ideeën over bouwen en wonen en een perspectief voor onze economie, recreatie, openbare ruimte en mobiliteit.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 hebben we de basis gelegd voor de inhoud van de Toekomstvisie Albrandswaard 2025. Eind van het jaar was een
eerste concept klaar (zie ook 2.1).
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Wat gaan we er voor doen?
Het beoogde participatieniveau gaat verder dan het voorleggen van de visie aan onze burgers, bedrijven en instellingen. Het
gaat om het actief mobiliseren van de kennis die bij onze burgers, bedrijven en instellingen aanwezig is. In 2010 worden de
eerste stappen gemaakt, zodat we in 2011 de concept-visie Albrandswaard 2025 kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.
Wat hebben we er voor gedaan?
We hebben een interactief traject georganiseerd met bijeenkomsten, workshops, een speciale website en een
Toekomstvisiekrant. We hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties voortdurend intensief betrokken bij het
proces van de Toekomstvisie. Van de eerste fase van agendasetting tot aan de debat- en discussiefase hebben we actief
kennis gemobiliseerd die binnen de samenleving aanwezig is.

2.4

Arbeidsmarktbeleid

Wat willen we bereiken?
Wij gaan met inschakeling van het (lokale) bedrijfsleven en onze toeleveranciers uitkeringsgerechtigden die kunnen werken
aan de slag helpen. Jeugdige werklozen mogen erop rekenen dat de gemeente er een tandje bij zet. Speerpunten zijn
bestrijding van (jeugd)werkloosheid (wet WIJ), nieuwe afspraken met UWV, betere aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt en een nieuwe werkwijze voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening).
Wat hebben we bereikt?
De pilot “Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag” voor Albrandswaard is omgezet in het project “Aan de slag” voor
Albrandswaard en Ridderkerk. Er is speciaal voor dit project een werkregisseur aangesteld (tijdelijk) die als contactpersoon
optreedt voor Albrandswaardse klanten op het gebied van uitkering en werk.
Wat gaan wij doen?
Wij gaan met inschakeling van het (lokale) bedrijfsleven en onze toeleveranciers uitkeringsgerechtigden die kunnen werken
aan de slag helpen. Jeugdige werklozen mogen erop rekenen dat de gemeente er een tandje bij zet. Speerpunten zijn
bestrijding van (jeugd)werkloosheid (wet WIJ), nieuwe afspraken met UWV, betere aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt en een nieuwe werkwijze voor de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening).
Wat hebben we er voor gedaan?
Tijdens de pilot bezochten de wethouder en een werkregisseur van het samenwerkingsverband bedrijven in Albrandswaard en
haalden op die manier vacatures binnen. Hierna werd een match gemaakt met WWB-klanten. Onderzoek is gestart naar een
passend computersysteem ter ondersteuning van deze werkzaamheden. Met het UWV, onderwijsinstellingen en SW
bedrijven, hebben voorbereidende gesprekken plaatsgehad. Het vervolg hierop wordt in 2012 meegenomen in het plan van
aanpak van invoering van de WWnV.

2.5

Project/CAI

Wat willen we bereiken?
CAI
Wij ontvlechten de CAI van de gemeentelijke organisatie. Deze nieuwe positie maakt transparant wat de CAI precies omvat.
Gaandeweg het ontvlechtingproces werd steeds duidelijker dat de CAI van Albrandswaard een te beperkte massa heeft om in
de toekomst binnen de markt geheel zelfstandig te functioneren. In 2010 is een voorstel aan de raad gedaan om twee
toekomstscenario’s voor de CAI af te wegen. Hierbij is ‘de gemeente behoudt wel of niet de rol van netwerkprovider’ de
variabele.
In 2010 deed het college een voorstel aan de raad om twee toekomstscenario’s voor de CAI af te wegen. Hierbij was ‘de
gemeente behoudt wel of niet de rol van netwerkprovider’ de variabele.
Wat hebben we bereikt?
De CAI (o.a. het netwerk en het klantenbestand) is op 27 september 2011 verkocht en op 15 december 2011 notarieel
overgedragen aan CIF Albrandswaard BV.
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Wat hebben we er voor gedaan?
Wij hebben aan zes marktpartijen gevraagd een voorlopig bod op de CAI uit brengen. Vier partijen hebben daadwerkelijk een
bod gedaan. Met twee partijen zijn de onderhandelingen voortgezet. Met CIF Holding BV is in juni een overeenkomst op
hoofdlijnen gesloten waarna op 27 september 2011 de definitieve overeenkomst werd gesloten. Per 15 december 2011 is de
CAI met haar toebehoren eigendom van CIF.

Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving

Pfh

Raadsvoorstel inzake uitvoering
bestuurskrachtmeting
Ziekteverzuim van minder dan 5%
Uitstroom van maximaal 15%
Aantal bijeenkomsten burgerpanel
Algemene voorzieningen
Klantdienstverlening

E/P

HB

P

HB
HB
BE

P
P
P

Bron

Nulmeting
2009

2011

Raadsagenda

LEMON
Klanttevredenheidsonderzoek

Streefwaarde
2012
2013

2014

1

2009 / 6,7
2009 / 7,8

7,0
7,8

Programma 2 Burger & Bestuur: Wat heeft het gekost?
Begroot
primitief
2011

Baten en
lasten

werkelijk
2010

soort lasten

Lasten

Externe

3.558.144

2.837.861

7.820.824

3.365.987

Interne

4.442.563

4.597.645

3.349.697

4.206.934

Kapitaal

499.874

470.856

470.856

5.409.199

Reserves

154.420

50.000

50.000

157.408

8.655.003

7.956.362

11.691.377

13.139.528

-2.168.764 -2.082.804

-11.103.745

-11.032.602

Totale Lasten
Baten

Externe
Interne
Reserves

Totale Baten:
Totaal Exploitatie:

begroot
2011

werkelijk
2011

0

0

0

-207.700

-205.742

0

-122.479

-66.667

-2.374.507 -2.082.804

-11.226.224

-11.306.969

465.153

1.832.559

6.280.496

5.873.558

Wat is de financiële toelichting?

Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
Product en afwijking
Programma Burgers & Bestuur
Gemeenteraad
Onderschrijding € 19.042
Incidenteel

Toelichting
De onderschrijding wordt veroorzaakt door:
- restantbudget van € 21.000,- digitalisering van de raad. In de 1e
tussenrapportage 2012 stellen wij u voor het restantbudget weer beschikbaar te
stellen;
- overschrijding opleidingskosten raad en griffie van € 7.000,-;
- accountantskosten restant € 5.000,-. Zie hiervoor de overschrijding op fcl
Programmarekening. In de praktijk blijken de nota’s accountantskosten niet
pagina 35

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011

Rekenkamercommissie
Onderschrijding € 16.797
Incidenteel
Communicatie en voorlichting
Onderschrijding € 14.115
Incidenteel
Juridische kwaliteitszorg
Onderschrijding € 10.176
Incidenteel
1.04 Implementatie
gegevensmakelaar
Overschrijding € 12.069

Burgerlijke stand lasten
Onderschrijding € 27.709
Structureel

Burgerlijke stand baten
Onderschrijding € 38.978
Structureel

Documentafgifte lasten
Onderschrijding € 11.000
Incidenteel
Verkiezingen
Onderschrijding € 11.175
Structureel (gedeeltelijk)

Programmarekening
Overschrijding € 10.100
Incidenteel

Centrale Antenne Inrichting/
Internet
Overschrijding € 265.450
Incidenteel

splitsbaar te zijn over de diverse producten.
De onderschrijding wordt veroorzaakt door
- lagere onderzoekskosten ad € 14.000,- lagere representatie/vergaderkosten van € 2.500,-.
Betreft de volgende afwijkingen:
- onderzoekskosten € 5.000,- goederen en diensten € 5.200,- uitvoeren communicatiebeleid € 4.000,Betreft de post implementatie nieuwe regelgeving € 10.000,-. Oorzaak: invoering
van rijksbeleid uitgesteld.
De uren van de ingehuurde gegevensbeheerder zijn geboekt op dit IBP project,
terwijl het budget gereserveerd stond op de fcl 50030000 Informatiebeheer/30000
Inhuur derden. Hiervoor is destijds gekozen om de kosten van het IBP project in
beeld te brengen.
Het saldo uit het Informatiebeleidsplan 2008-2012 (IBP) wordt onttrokken uit de
reserve Andere Overheid, conform de gemaakte afspraken bij de inrichting van de
reserve. Van enkele projecten binnen het IBP zijn de wettelijke ingangsdata
verschoven naar 2013. De verschuiving en relatie met de reserve Andere
Overheid verwerken wij in de 1e tussenrapportage 2012.
In de 2e tussenrapportage is reeds gemeld dat veel minder huwelijken worden
afgesloten dan begroot is. Hierdoor is minder uitgegeven aan huur zalen en
aanschaf trouwboekjes.
De verwachting is dat de komende jaren het aantal huwelijk zeker niet zal stijgen,
waardoor dit overschot als structureel gezien moet worden. (In samenhang met
onderschrijding burgelijke stand baten)
In de 2e tussenrapportage is reeds gemeld dat veel minder huwelijken worden
afgesloten dan begroot is. Hierdoor is minder aan leges ontvangen.
Daartegenover staat dat ook minder uitgaven (huur en aanschaf trouwboekjes)
zijn. Zie hiervoor fcl Burgerlijke stand lasten.
De verwachting is dat de komende jaren het aantal huwelijk zeker niet zal stijgen,
waardoor dit tekort als structureel gezien moet worden.
Geadviseerd wordt om € 40.000,- minder aan leges te begroten. (samenhang met
onderschrijding Burgelijke stand lasten)
Dit betreft de onderhoudskosten software publiekszaken. De uitgaven zijn
verantwoord op de kostenplaats Publiekszaken. Per saldo is hierdoor geen
afwijking.
- De bemensing van de stembureau’s is verzorgd door de ambtelijke organisatie,
waardoor een besparing is op de uitbetaling van vergoedingen voor
stembureauleden van circa € 7.000,-.
- Ook is minder uitgegeven op diverse andere posten zoals huur portocabins,
advertentiekosten circa € 4.000,-.
Door de andere wijze van bemensing van de stembureaus kan € 7.000,structureel bespaard worden. In de 1e tussenrapportage 2012 zal hierover worden
gerapporteerd en de financiële consequenties worden aangegeven.
Het resterende bedrag van € 4.174,- is incidenteel.
- De overschrijding wordt voor een bedrag van € 6.000,- veroorzaakt door een
extra controle van de automatiseringsomgeving als gevolg van de invoering van
het scannen van facturen en de volledige digitale afwikkeling van de
factuurstroom.
- Daarnaast zijn niet alle nota's splitsbaar. Zie de onderschrijding van € 5.000,- op
fcl Gemeenteraad.
Verkoop:
In de 1e en 2e tussenrapportage 2011 is de raad al op de hoogte gebracht over de
ontwikkeling van de verkoop van het CAI netwerk. De overdracht heeft uiteindelijk
half december plaatsgevonden in plaats van de uitgangsdatum 1 januari 2012.
Omdat CIF/CAIWAY vanaf die datum verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van
het netwerk heeft zij recht op een 2/52e deel van de door ons gerealiseerde
opbrengst over 2011. Dit betreft een bedrag van € 35.000,-. De betaling heeft nog
niet plaatsgevonden. Het recht van CIF/CAIWAY is echter wel als last opgenomen
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in de jaarrekening. Hier tegenover staat dat wij eerder over de verkoopopbrengst
konden beschikken.
Signaaldoorgifte:
Evenals voorgaande jaren zijn de ramingen voor doorgifte van zowel analoge als
digitale zenders te laag gebleken. De rechten voor het doorgeven van het digitale
pakket van Eredivisie live zijn landelijk voor alle kabelaars verhoogd. Bij (bijna) alle
kabelbedrijven heeft dit geleid tot een aanzienlijke tariefverhoging. CAI
Albrandswaard heeft deze kosten echter niet doorberekend bij haar abonnees.
Daarnaast hebben de BBC en de commerciële zenders te maken met
teruglopende reclameinkomsten. Dit verlies aan inkomsten hebben zij in hun
tarieven voor het doorgeven van signalen doorberekend, hetgeen geleid heeft tot
een verdubbeling van onze lasten. In totaal is het budget hierdoor overschreden
met € 115.000,-.
Voor het radio- en televisiesignaal maken wij gebruik van een doorgiftepunt in
Krimpen aan den IJssel. Het betreffende ontvangststation is van eigenaar
gewisseld, waarbij de nieuwe eigenaar heeft aangegeven de diensten aan
Albrandswaard te continueren tegen aanzienlijk hogere doorgifte tarieven.
Voor het glasvezelproject bij bedrijven was het nodig glasvezelverbindingen bij
derden te huren. Deze verbindingen zijn nodig om het transport van data via
internet mogelijk te maken.
Gebruik maken van de verbinding uit Krimpen aan den IJssel en de huur van de
glasvezelverbinding heeft extra lasten van € 65.000,- als gevolg gehad.
Lagere opbrengsten:
In de afgelopen jaren heeft het negatieve economisch klimaat ook zijn weerslag
gehad op de ontwikkeling van de woningbouw in de gemeente. Naast negatieve
bijstellingen in opbrengsten bouwleges en een lagere bijdrage uit het
gemeentefonds heeft ook de CAI hier last van. De opbrengsten uit abonnementen
is hierdoor in 2011 ca. 2,8% achtergebleven bij de ramingen. Ook is de verwachtte
bijdrage van nieuwe gerealiseerde huisaansluitingen niet gerealiseerd. Per saldo
zijn de opbrengsten € 90.000,- achtergebleven.
Energie:
Tegenover de bovengenoemde tegenvallers is op het energiebudget een positief
saldo behaald. Dit wordt veroorzaakt door de afrekening van Eneco over de jaren
2006-2009. Eneco heeft over die periode een bedrag terugbetaald van € 46.000,wat geresulteerd heeft in een positief saldo van € 40.000,-.
Samenvatting
CIF/CAIWAY
Signaaldoorgifte
Lagere opbrengst
Energie
Totaal

+
-
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Investeringen ten behoeve van dit programma
Produktnr.
733001
733001
733001
733001
733001
733001
733001
733001

Omschrijving investeringen 2011
Aanleg Portland 2010
Aanleg infra Essendael 2010
Renovatie COAX kabels 2010
VCB08 vervangen/wijkversterkers 2010
Aanleg Portland 2011
Aanleg infra Essendael 2011
Centr. Poortugaal
Vervanging behuizing lokaal centrum LC02 Portl.

Raming 2011
48.159
19.720
8.790
20.000
330.000
169.000
75.000
50.000

Werkelijk
2011
58.828
18.000
10.790
31.513
394.147
121.147
94.971
61.064

720.669

790.460

Actie
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop
Afgewikkeld bij verkoop

CAI (investeringen)
In 2011 zijn veel storingen in het kabelnet opgetreden in het 30 jaar oude deel van het netwerk. Onderdelen van dit
kabelnetwerk waren van een dusdanige slechte kwaliteit dat de signaaldoorgifte problemen opleverde en tot storingen in
ontvangst leidde. Het continueren van de signaallevering en het behouden van kwaliteit van de signaaldoorgifte is geborgd
door het vervangen van de verbindingen. Daarnaast is in 2011 om de beeldkwaliteit in Portland te verbeteren een inhaalslag in
de verbindingen gemaakt door dit deel van het kabelnetwerk ook redundant te maken.
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Programma 3 Kennis & Welzijn
In dit programma gaat het om sociale contacten, hoe mensen
met elkaar omgaan en maatschappelijke participatie.
Sociale samenhang en leefbaarheid is belangrijk voor onze
burgers. Iedere burger van jong tot oud, van rijk tot minder
bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen
met ons bijdragen aan het versterken van het fundament van de
Albrandswaardse gemeenschap.

Speerpunten






Zorgstructuur in het onderwijs
Mensen aan het werk
Actief en dynamisch jongerenwerk
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
1e lijngezondheidszorg

Missie

De herkenbaarheid van onze dorpen zien wij niet alleen terug in de stedenbouwkundige kenmerken, maar ook in de manier
waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Wij zijn en blijven een vitale leefgemeenschap.

Achtergrond

Kennis en Welzijn zijn belangrijke thema’s, die niet alleen de gemeente, maar ook onze burgers bezighouden. Een school
voor voortgezet onderwijs, hulp in de huishouding, een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten of mogelijkheden voor
maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering. Allemaal belangrijke zaken voor burgers, zij
hebben hier immers dagelijks mee te maken en constateren dat dingen goed en soms wat minder goed gaan.

Programmaonderdelen en projecten

Het programma Kennis & Welzijn kent de volgende onderdelen:
1. Sociale Zaken en Wmo
2. Educatie
3. Jeugd, jongeren & ouderenbeleid
4. Gezondheidszorg
Projecten
 Nieuwbouw jongerencentrum
 CJG
 Voortgezet Onderwijs

3.1

Sociale Zaken en Wmo

Wat willen we bereiken?
Wij willen een kansrijke en leefbare samenleving voor iedereen, waarbij voorkomen moet worden dat mensen een beroep
moeten doen op een uitkering. Het is belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om hun eigen verantwoordelijkheid te
nemen. Ons uitgangspunt hierbij is dat werk centraal staat. Een volledig lege ‘kaartenbak’ is wellicht onmogelijk, maar wij gaan
er samen met de uitvoeringsorganisatie in Ridderkerk alles aan doen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.
Om de zorg betaalbaar te houden willen wij het draagkrachtbeginsel bij de WMO versterken. Het uitgangspunt daarbij is en
blijft dat wij bevorderen dat iedereen zolang mogelijk kan meedoen in de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is een pilot uitgevoerd die bedoeld was om meer WWB-klanten aan het werk te helpen is. De wethouder bezocht
bedrijven om een netwerk op te zetten, om vacatures op te halen en om bedrijven te informeren over loonkostensubsidies en
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trajecten. De pilot is geëvalueerd. Omdat de pilot zichtbare resultaten had opgeleverd, is het omgezet in het project “Aan de
slag”, zowel voor Albrandswaard als Ridderkerk. Ter ondersteuning van dit project is een speciale werkregisseur op tijdelijke
basis aangesteld.
In 2011 is tevens de Beleidsnotitie Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en Ridderkerk 2011-2014 met als ondertiel ”Het WWBbeleidsplan in opmaat naar de Wet Werken naar Vermogen” door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is het beleidsplan
schuldhulpverlening vastgesteld.
Kanteling WMO: De eerste resultaten van de BAR-werkgroep die zich met de kanteling WMO bezig houdt, zijn een visie op de
kanteling en een SWOT analyse die inmiddels in een eerste gezamenlijke bijeenkomst met de drie WMO-raden besproken
zijn.
Wat gaan we er voor doen?
Begin 2011 presenteren wij tweejaarlijkse beleidsplan ‘Wet Werk en Bijstand 2011-2012’. Dit plan gaat uit van het principe
“work-first” en wordt in overleg met het uitvoeringsorgaan en de betrokken adviesorganen opgesteld.
Ook starten wij in samenwerking met de gemeente Ridderkerk een traject dat moet leiden tot een verbetering van de
bedrijfsvoering door het samenwerkingsorgaan.
In 2011 pakken wij de verdere implementatie van de WMO-verordening op, waarbij het accent ligt op het voorkomen van
kostenstapeling bij de cliënt. Met de vertegenwoordigers van verschillende participatiegroepen, zoals de WMO-raad, het
WWZ-beraad, het gehandicaptenplatform, maar ook de SWA, zal in 2011 een traject afgesproken worden hoe in
Albrandswaard te komen tot de kanteling binnen de WMO.
Wat hebben we er voor gedaan?
In plaats van het beleidsplan Wet Werk en Bijstand zijn de beleidsnotities Arbeidsmarktbeleid, Schuldhulpverlening en
Minimabeleid gekomen. De eerste twee notities zijn vastgesteld.
Ter uitvoering van het project ‘Aan de slag’ is een speciale werkregisseur aangesteld.
WMO: In 2011 hebben we samen met de participatieorganen een lokaal plan van aanpak kanteling WMO gemaakt en enkele
themabijeenkomsten georganiseerd (Civil Society en Het Gesprek).
Sinds november 2011 pakken we de kanteling van de WMO op in BAR-verband. Hiervoor is als onderdeel van het BARproject decentralisatie AWBZ begeleiding een ambtelijke werkgroep met vertegenwoordigers van de drie gemeenten ingericht.

3.2

Educatie

Wat willen we bereiken?
Vele organisaties in onze gemeente hebben een taak in de zorg voor onze jongste burgers. ‘Zorg’ zien wij in dit verband
breed. Het gaat hierbij om: onderwijs, de opvang van onze kinderen, en over hoe de partners die deze zorgtaak hebben met
elkaar samenwerken.
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) geeft ons dit inzicht en biedt de basis voor afspraken met onze partners op dit terrein.
Samen met de lokale partners bespreken wij jaarlijks de prioriteiten en op basis van de uitkomsten van deze gesprekken
herijken wij de Lokale Educatieve Agenda.
De meeste van onze kinderen gaan naar een basisschool in hun eigen buurt. Voor een klein gedeelte is dit niet zo
vanzelfsprekend, omdat zij vanwege een beperking naar een passende school moet die verderop gelegen is. Een ander
gedeelte kiest vanwege hun geloofsovertuiging voor een school buiten onze gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kunnen
ouders van kinderen gebruik maken van speciaal vervoer om naar school te gaan. De verordening ‘Leerlingenvervoer
gemeente Albrandswaard’ geeft de randvoorwaarden voor dit vervoer.
Wat hebben we bereikt?
Lokale Educatieve Agenda: Het project schakelklassen hebben we voorgezet uit het restant van de meerjaren uitkering 2006 –
2010. Immers voor het jaar 2011 hebben wij geen rijksuitkering meer ontvangen voor de bestrijding van de
onderwijsachterstanden.
Leerlingvervoer: De colleges van de BAR-gemeenten hebben besloten tot een gecombineerde aanbesteding WMO-vervoer,
leerlingenvervoer en begeleidingsvervoer in BAR-verband bij één vervoerder per 1 augustus 2013.
Subsidieverordening en uitvoeringsregels: deze verordening en regels hebben geleid tot meer rechtmatigheid als het gaat om
verstrekking van waarderingssubsidies.
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Wat gaan we er voor doen?
In 2011 implementeren wij het harmonisatiemodel Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Immers de Wet
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie(OKE) geeft daarvoor de randvoorwaarden. Daarnaast nemen we in dit kader
het Zorg adviesteam (ZAT) en de GOSA-regisseur (Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) op in het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Verder gaan wij de informatiestroom van het Zorgadviesteam naar het Centrum voor Jeugd en gezin
stroomlijnen. In het schooljaar 2010-2011 gaan wij samen met de schoolbesturen de inzet van het schoolmaatschappelijk
werk opnieuw bekijken.
In 2011 bieden wij een aangepaste verordening leerlingenvervoer aan en zullen wij de randvoorwaarden formuleren voor de
nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer.
In 2011 gaan wij voor het eerst werken met de nieuwe uitvoeringsregels voor subsidieverlening, zodat we de
subsidieaanvragen daaraan kunnen toetsen.
Wat hebben we er voor gedaan?
LEA: We hebben overleg gehad met de scholen om de mogelijkheden te onderzoeken of zij zelf de schakelklassen wilden uit
voeren. Het overleg met de scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzaalwerk, consultatiebureau heeft geresulteerd in een
werkdocument voor de uitvoering Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Leerlingvervoer: In 2011 hebben we een evaluatie uitgevoerd van de bestaande contracten met de vervoerders. De contracten
met de vervoerders zijn met een jaar verlengd tot 1 augustus 2013. Het gezamenlijk aanbestedingsproces in BAR-verband is
opgestart.
Subsidieverordening en uitvoeringsregels: voor het eerst is gewerkt met de nieuwe uitvoeringsregels behorende bij de
Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010. Door de verruiming van de termijn van aanvraag waarderingssubsidie
wordt voldaan aan de vereisten van rechtmatigheid.

3.3

Jeugd, jongeren & ouderenbeleid

Wat willen we bereiken?
Een actief en dynamisch jongerenwerk is een belangrijk onderdeel van het programma Kennis & Welzijn. Duidelijkheid
scheppen over de toekomst van het jongerenwerk in Albrandswaard heeft prioriteit binnen ons beleid, waarbij de continuïteit
van het jongerenwerk een speerpunt is. Bij jeugdbeleid wordt vaak gedacht aan hangjeugd, vandalisme en overlast. Wij
kiezen deze benadering niet. Wij willen dat onze jongeren op een prettige en verantwoorde wijze opgroeien tot volwassenen
en willen daarvoor ook de faciliteiten bieden. Wij betrekken de jeugd ook bij de verdere inrichting van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG).
Wat hebben we bereikt?
We hebben een basis gelegd, waardoor het jongerenwerk per 1 januari 2012 kon worden ondergebracht bij een lokale
organisatie, zijnde de SWA.
In 2011 is het medisch centrum geopend, waaronder het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wat gaan we er voor doen?
In 2011 gaan we gesprekken voeren met jongeren om inspiratie op te doen voor de toekomst van het jongerenwerk en het
CJG. Daarna willen wij komen tot nieuwe afspraken.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen om het jongerenwerk bij een lokale organisatie onder te brengen om zodoende meer
continuïteit te waarborgen. Aan de gesprekken over de toekomst van het jongerenwerk, de inrichting van het CJG, de
discussie rond de nieuw- of verbouw van het openbare jongerencentrum, namen jongeren actief deel, al dan niet in de
persoon van de jongerenwerker of leden van de jongerenverenigingen. In 2011 is een start gemaakt om te komen tot Breed
Welzijnsbeleid, er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met het maatschappelijk middenveld. Ook was de inbreng van de
jongeren duidelijk bij de plaatsbepaling van het jongerenwerk in het brede welzijnsbeleid.

3.4

Gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?
Het stevig neerzetten van eerstelijnsgezondheidszorg maken wij tot speerpunt van ons beleid.
Een gezonde gemeenschap is een vitale gemeenschap. In Albrandswaard is sprake van een gemiddeld hoge sociaaleconomische status. Dit betekent echter niet dat gezondheidsproblemen in onze gemeente niet voorkomen. Ook in
Albrandswaard is op een aantal terreinen van de volksgezondheid inzet van ons en onze lokale partners nodig.
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In onze gemeente maar ook in de regio worden jaarlijks veel activiteiten voor gehandicapten door verschillende instellingen
georganiseerd. Een gedeelte van deze activiteiten is alleen voor gehandicapten. Een ander deel is voor zowel gehandicapten
als niet-gehandicapten. Om deelname aan activiteiten te bevorderen gaan wij een jaarkalender opstellen.
Wat hebben we bereikt?
Gezondheidszorg: In augustus 2011 is het nieuwe gezondheidscentrum aan de Rijsdijk geopend. Hiermee is een belangrijke
stap gezet in het realiseren van een goed functionerende eerstelijns gezondheidszorg in de gemeente, is het wettelijk
verplichte lokale Centrum voor Jeugd en Gezin gestart en is de beloofde verbeterde huisvesting van Stichting Welzijn
Albrandswaard gerealiseerd.
Gehandicaptenkalender: samen met de organisaties die betrokken zijn bij gehandicapten, hebben wij een jaarkalender
gehandicapten ontwikkeld. Het is de bedoeling dat vanaf 2012 het gehandicaptenplatform de kalender gaat beheren.
Wat gaan we er voor doen?
Met de nieuwe integrale gezondheidsnota uit 2010, zijn de aandachtsvelden in kaart gebracht. In een interactief proces met
onze lokale en regionale partners hebben wij het nodige draagvlak gecreëerd voor ons gezondheidsbeleid. Vanaf 2011 voeren
wij de nieuwe nota uit. Ook openen wij in 2011 de nieuwe huisvesting voor de eerste lijn gezondheidszorg in combinatie met
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Samen met de organisaties stellen wij jaarlijks een activiteitenkalender op. De eerste zal begin 2011 op onze website
gepresenteerd worden. Daarna wordt deze jaarlijks geactualiseerd.
Wat hebben we er voor gedaan?
Gezondheidszorg: In augustus 2011 is het nieuwe gezondheidscentrum aan de Rijsdijk geopend.
De vaststelling van de gezondheidsnota is uitgesteld naar 2012, onder meer om aan te kunnen sluiten bij de uitgangspunten
van de medio 2011 vastgestelde landelijke nota. Aan enkele speerpunten van het gezondheidsbeleid (aanpak depressies
jongeren, meer bewegen en gezonder eten) is in 2011 uitvoering gegeven middels activiteiten als Take Care en BAR gezond
voor de basisscholen en het BARbreed project Preventiekracht dichtbij huis (gesubsidieerd via ZonMw).
Gehandicaptenkalender: Hierover zijn verschillende gesprekken gevoerd met het sociaal cultureel werk, de stichting Dynamo,
particulier initiatief en het gehandicaptenplatform. Het gehandicaptenplatform Albrandswaard is inmiddels bereid gevonden de
jaarkalender gehandicapten vorm te geven.

3.5

Projecten

Wat willen we bereiken?
Nieuwbouw jongerencentrum
Onze jongeren moeten ook kunnen beschikken over accommodatie(s) waar zij elkaar kunnen ontmoeten en waar zij met
elkaar activiteiten kunnen organiseren. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren zelf een bijdrage leveren aan het eventueel
exploiteren van een jeugdhonk. Dat geldt voor de jongerensociëteiten Foekepot en Sordino maar ook voor een eventueel
nieuw te bouwen jongerencentrum of andere accommodaties. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de bouw van een nieuw
jongerencentrum maar sluiten ook andere opties niet uit. Zo kijken wij ook of (ver)nieuwbouw op de huidige locatie een
alternatief is. Wij realiseren ons dat nieuwbouwwijk Portland de komende jaren zal zorgen voor het grootste aandeel jeugd in
onze bevolking. Anderzijds is de huidige locatie aan de Albrandswaardsedijk heel centraal gelegen in de gemeente en dus
voor elke jongere redelijk goed bereikbaar. Ook zetten wij het overleg met onze buurgemeente Barendrecht voort, om te kijken
op welke wijze samenwerking in het jongerenbeleid mogelijk is.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Wij realiseren een CJG dat past bij de Albrandswaardse maat en schaal. Wij willen een laagdrempelige voorziening waar
jeugdigen en hun ouders terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. In Albrandswaard beschikken we al over
een groot aantal (professionele) instanties die allemaal een taak hebben in het verstrekken van informatie en het wegnemen
van belemmeringen die ouders en kinderen ervaren bij hun maatschappelijke deelname. Onze ambitie richt zich dan ook op
het ontdekken en in kaart brengen van de ‘witte vlekken’. Ook bereiden wij beleid voor om binnen het CJG de toekomstige
verantwoordelijkheden met betrekking tot de jeugdzorg in te bedden.
Voortgezet Onderwijs. Een school voor voortgezet onderwijs levert een bijdrage een evenwichtig voorzieningenniveau in onze
gemeente. Met de betrokken schoolbesturen gaan wij een haalbaarheidsonderzoek doen naar de levensvatbaarheid van een
volwaardige (inclusief afsluitend onderwijs) school voor voortgezet onderwijs.
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Wat hebben we bereikt?
Jongerencentrum: Het investeringsbudget voor de bouw van een nieuw jongerencentrum is vanwege de bezuinigingen
geschrapt.
Centrum voor Jeugd en Gezin: In oktober 2011 hebben we het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin, passend bij de
Albrandswaardse schaal en maat, geopend in het Medisch Centrum in het voormalige Koetshuis.
Voortgezet onderwijs: De uitkomsten van het onderzoek en het overleg van de betrokken partners zijn aan u gerapporteerd.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat ouders vaak kiezen voor een school met afsluitend onderwijs. De
realisering van een volledige school voor voortgezet onderwijs is in eerste instantie een zaak voor de schoolbesturen en niet
voor de gemeente. Met het oog op de leegstand van enkele lokalen zullen wij ons niet langer verzetten tegen toelating van
leerlingen uit andere gemeenten.
Wat gaan we er voor doen?
Nieuwbouw jongerencentrum
Wij leggen aan de gemeenteraad een aantal scenario’s ter besluitvorming voor over mogelijke alternatieven voor de
(ver)nieuwbouw van het huidige jongerencentrum.
CJG
De workshops met het maatschappelijke middenveld vormen de basis voor de Albrandswaardse invulling van een CJG. Naar
verwachting openen we medio 2011 het CJG. Voor de doorontwikkeling van het CJG maken we gebruik van de ondersteuning
vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In dat kader participeren wij bestuurlijk in de “Bende van Bart”. Dit is een groep
wethouders uit het land die zich inzet voor de (door)ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin.
Voortgezet Onderwijs
In 2011 leggen wij de uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van het huidige instroompunt en de
levensvatbaarheid van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs, voor aan de gemeenteraad. Op basis van de
kaders die naar aanleiding van deze uitkomsten door de raad worden gesteld gaan wij in 2011 in overleg met de betrokken
partners in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. De uitkomsten van dit overleg worden voor het zomerreces van 2011
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wat hebben we er voor gedaan?
Jongerencentrum: Het investeringsbudget voor de bouw van een nieuw jongerencentrum is vanwege de bezuinigingen
geschrapt. Om het bestaande jongerencentrum aan de Albrandswaardsedijk te behouden en beter te exploiteren, zijn wij in
2011 gestart met gesprekken met het NRIJ. Deze zijn nog gaande.
Daarnaast is een start gemaakt om de jongerenwerkers structureel in te zetten voor het ondersteunen van de bestaande
jeugdsociëteiten Foekepot en Sordino.
Wat betreft de wijk Portland heeft in november 2011 een wijkbijeenkomst plaatsgevonden over een te realiseren skate- en
speelvoorziening. Verdere uitwerking vindt plaats in 2012.
CJG: Het functioneren van het CJG als netwerkorganisatie is onderzocht. Wij hebben samen met de ketenpartners een
regiegroep ingesteld om het CJG als informatiepunt en de sluitende aanpak nog beter te regelen. Een zogeheten C3 systeem
is aangeschaft als ondersteuning van de afsprakenstructuur binnen het CJG. In Stadsregionaal en BAR-verband zijn wij in
2011 gestart met de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorgtaken. Uitgangspunt daarbij is: “wat lokaal kan,
doen we lokaal, dicht bij het kind en het gezin”. Immers, niet alles kan op lokaal niveau geregeld worden. Daarom bereiden we
ons in BAR-verband en op stadsregionaal niveau voor op de nieuwe taken. We leggen daarbij ook een link met de
decentralisaties AWBZ, de Wet Werken naar Vermogen en de Wet Passend Onderwijs.
Voortgezet onderwijs: een onderzoek is uitgevoerd naar het functioneren van het huidige instroompunt en de behoeften voor
een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek en het overleg van de betrokken
partners zijn aan u gerapporteerd.

Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving
Betrokkenheid
Sociale contacten
Omgang bewoners

Pfh

E/P

Bron
LEMON
LEMON
LEMON
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Nulmeting
2009
2009 / 6,2
2009 / 7,0
2009 / 6,8

2011

Streefwaarde
2012
2013
7,0
7,0
7,0

2014
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Programma 3 Kennis & Welzijn: Wat heeft het gekost?
Baten en
lasten

soort lasten

Lasten

Externe

12.505.834

12.814.455

12.854.864

13.063.192

Interne

1.230.748

1.066.348

1.134.604

1.168.257

Kapitaal

.1.558.095

1.602.790

1.610.915

1.539.983

248.745

135.679

140.822

149.614

15.543.423

15.619.272

15.741.205

15.921.046

-5.655.677

-5.574.713

-6.066.102

-6.596.082

-240.277

-65.024

-74.990

-89.466

Totale Baten:

-5.895.954

-5.639.737

-6.141.092

-6.685.547

Totaal Exploitatie:

9.647.469

9.979.535

9.600.113

9.235.498

Reserves
Totale Lasten
Baten

Externe
Reserves

werkelijk
2010

Begroot
primitief 2011

begroot
2011

werkelijk
2011

Wat is de financiële toelichting?
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
Product en afwijking
Programma Kennis en Welzijn
Campus Portland obs Portland
Overschrijding € 28.882
Structureel (gedeeltelijk)

Voortgezet Onderwijs
(instroompunt)
Onderschrijding € 11.722
Structureel, al verwerkt in begroting
2012 ev
Educatieve agenda
Onderschrijding € 158.406
Incidenteel

Noodgebouw J. van Almondestraat
Portugaal-N
Onderschrijding € 10.554
Structureel

Toelichting
De oorzaak van dit tekort is tweeledig:
- niet geraamde advieskosten Deloitte voor BTW-kwestie Campus van € 21.420,-;
- hogere onroerende zaak belasting dan geraamd € 4.300,-.
Hogere aanslag OZB is een structureel € 4.300,- tekort. In de 1e tussenrapportage
2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële consequenties worden
aangegeven. Advieskosten betreft een incidenteel tekort van € 21.400,-.
Op de post verzekeringen is een overschot van circa € 11.000,-. Dit heeft onder
andere te maken met de actualisatie van onze verzekeringsportefeuille.
Dit overschot van € 11.000,- is structureel en maakt onderdeel uit van het
ombuigingsvoorstel zoals structureel al verwerkt in de begroting 2012 ev. In de 1e
tussenrapportage 2012 zal dit worden verwerkt.
De onderschrijding wordt veroorzaakt door:
- € 87.500: de kosten van het Schoolmaatschappelijke Werk zijn, gezien de
functionele relatie, ten laste gebracht van fcl 6.715.0140 Centrum Jeugd en Gezin;
- € 5.050,-: opheffen van de functie van ZAT-coördinator, omdat de
coördinatietaken zijn afgerond;
- € 65.850,-: vanaf 2011 ontvangt de gemeente geen rijksvergoeding meer voor de
uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid/Voor en Vroegschoolse Educatie
(VVE). De kosten voor de Schakelklas 2011 zijn ten laste gebracht van het
(rijks)budget Onderwijsachterstandenbeleid 2010.
Omdat dit budget gerelateerd is aan een tijdelijke doeluitkering, heeft dit geen
structurele gevolgen.
- De post verzekeringen, begroot € 5.000,-, is niet gebruikt. Verzekering van dit
gebouw is ondergebracht bij het hoofdgebouw (fcl Schoolgebouw Poortugaal N,
Almondestraat).
- De post belastingen, begroot op circa € 5.000,-, is niet gebruikt. Belastingen van
dit noodgebouw zijn ondergebracht bij het hoofdgebouw (fcl Schoolgebouw
Poortugaal N, Almondestraat).
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Volwasseneneducatie
Overschrijding € 36.242
Incidenteel

Kerktoren NH kerken Rhoon en
Poortugaal
Overschrijding € 10.518
Incidenteel
Wet Werk & Bijstand inkomensdeel
Overschrijding € 15.651
Incidenteel

Bijstand zelfstandigen
Onderschrijding € 41.728
Incidenteel
Fraudebestrijding
Overschrijding € 19.091
Structureel
Sociale Werkgelegenheidsvoorziening
Overschrijding € 55.396
Incidenteel
Minima
Overschrijding € 45.321
Incidenteel

Sociale activering ouderen
Overschrijding € 10.765
Structureel

Het betreft een tijdelijk gebouw dat binnenkort wellicht gesloopt gaat worden. De
genoemde overschotten zijn dan ook structureel. In de 1e tussenrapportage 2012
zal hierover worden gerapporteerd en de financiële consequenties worden
aangegeven.
ROC Zadkine heeft begin 2011 aangegeven dat zij voor 2005 nog € 79.000,- van
de gemeente Albrandswaard tegoed had. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor
2005 wel een kleine vergoeding was overgemaakt, maar het totale bedrag is nooit
afgerekend. Omdat ROC Zadkine pas heel laat met deze claim kwam, is
overeengekomen dat de gemeente Albrandswaard maar de helft hoeft te betalen
minus het bedrag dat al was betaald voor 2005.
- Voor € 4.000,- is noodzakelijk planmatig onderhoud gepleegd dat niet begroot
was binnen deze post. Aangezien deze post ten laste komt van de reserve
onderhoud gebouwen, heeft dit geen budgettair effect.
- Het voorschotbedrag voor energie is aanzienlijk verhoogd wat een tekort geeft
van € 6.000,-. Het voorschotbedrag is veel te hoog ingeschat waardoor deze
kosten incidenteel zijn.
Het WWB inkomensdeel bestaat uit diverse posten die allen te maken hebben met
verstrekte uitkeringen en daarbij behorende uitgaven aan advies en uitvoering. De
grootste verschillen betreffen het aantal uitkeringen (uiteindelijk minder dan
begroot), de lagere rijksbijdrage (aan het eind van het jaar pas definitief) en een
hoger bedrag aan terugvordering en verhaal. Hier tegenover staat de lagere
bijdrage van de gemeente Rotterdam voor Deltaklanten (begrote inkomsten niet in
overeensteming met de reële uitgaven) en lidmaatschappen/contributies die niet
waren begroot. Ook was er geen bedrag begroot voor kosten van de Wet
dwangsom.
Structureel of incidenteel: Preciese inschatting is niet te maken: enerzijds omdat
de definitieve beschikking van het ministerie pas in de loop van het 4de kwartaal
wordt ontvangen, anderzijds omdat het aantal uitkering tot aan het eind van het
jaar sterk kan toe- of afnemen. Verder zijn de betreffende lidmaatschappen en
contributies per 1 januari 2012 opgezegd en is in 2012 een bedrag begroot voor
de kosten van de Wet dwangsom.
In 2011 is geen bedrijfskapitaal verstrekt. Omdat van tevoren niet bekend is of
aanvragen komen in een jaar, wordt in de begroting altijd een bedrag op basis van
verwachtingen geraamd. Daarnaast gaat de gemeente in 2012 zelfstandigen
stimuleren een aanvraag in te dienen.
Er worden structureel meer onderzoeken naar fraude uitgevoerd dan begroot.
In de 1e tussenrapportage 2012 komen we hierop terug.
Betreft plaatsing van twee personen boven de door het rijk opgelegde taakstelling
en daaraan verbonden rijksbijdrage.
Deze afwijking is incidenteel. Voor 2012 heeft Albrandswaard een hogere
taakstelling gekregen, dus een hogere rijksbijdrage, zodat deze twee personen
hieronder kunnen vallen.
In voorgaande jaren zijn voor de schuldhulpverlening rijksbijdragen ontvangen die
in die jaren niet zijn besteed door de gemeente en zijn gereserveerd op de balans.
Deze geoormerkte gelden zijn in 2011 in zijn geheel uitgegeven aan
schuldhulpverlening. Dit heeft in 2011 tot gevolg dat er een onderschrijding is op
raming schuldhulpverlening. In het BBV nr 107.690 Subsidieaanvraag De Stromen
Opmaatgroep 2012 is aangegeven dat verwacht werd dat het budget
schuldhulpverlening in 2011 niet in zijn geheel zou worden uitgegeven. De raad
zal in de 1e tussenrapportage 2012 voorgesteld worden deze ruimte op het budget
te besteden aan de pilot Bureau Sociaal Raadslieden.
Daarnaast zijn door de economische crisis meer mensen zonder werk komen te
zitten. Dit heeft ertoe geleid dat meer aanvragen voor bijzondere bijstand zijn
binnengekomen en toegekend. Voor 2012 wordt verwacht dat een overschrijding
op de post minima gedekt kan worden door de van het rijk ontvangen extra
middelen van € 42.000,-.
SWA huurt vanaf september 2011 ruimte in het Medisch Centrum Rijsdijk. Voor de
hogere huisvestingslasten ontvangt SWA subsidie van de gemeente. In 2011 was
dit € 10.765,-.
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Deze overschrijding wordt gedekt door de onderschrijding op fcl Medisch Centrum
Rijsdijk.

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning
Onderschrijding € 77.687
Incidenteel

Participatiebudget
Onderschrijding € 46.778
Incidenteel
Jongerencentrum Albrandswaard handhaving huidig
Onderschrijding € 15.944
Incidenteel

Woonzorgcomplex Portland
Overschrijding € 10.248
Incidenteel

Woonzorgcomplex Portland
huisvesting
Overschrijding € 15.976
Structureel
Kinderopvang algemeen
Onderschrijding € 13.754
Incidenteel
Kinderopvang Bonbon Emmastraat,
Waalstraat, Ghijseland
Overschrijding € 24.159
Incidenteel

De afwijking is structureel. Bij de 1e tussenrapportage 2012 zal voorgesteld
worden de begroting aan te passen.
Vooraf dient gezegd te worden dat de WMO een open regeling is. De
onderschrijding is als volgt te verklaren:
- Een incidentele meevaller van € 304.000,- vanwege een gewonnen rechtszaak
tegen de collectieve vervoerder.
- Extra kosten van € 5.500,- i.v.m. bovengenoemde rechtszaak.
- Een overschrijding van het begrote bedrag voor Huishoudelijk Hulp met
€ 114.000,- Reden: € 40.000,- overlopende posten uit 2010. De kosten HH
zijn gestegen door een hoger aantal aanvragen en meer uitgevoerde uren hulp.
- Een overschrijding van € 58.000,- vervoer, te verklaren door een
kwaliteitsimpuls van het vervoer.
- Een overschrijding van € 30.000,- PGB doordat er meer gebruik van wordt
gemaakt dan begroot.
- Een overschrijding van € 3.622,- i.v.m. uitbetaalde subsidie Radar 2010.
- Een overschrijding van € 13.000,- thuisbegeleiding Aafje i.v.m. hoger gebruik
dan begroot.
- Een extra uitgave van € 5.539,- i.v.m. inhuur derden voor de evaluatie en
uitgangspunten aanbesteding van het vervoer dan begroot (betreft Ruchti
advies na fiat BAR-portefeuillehoudersoverleg).
- Diversen € 3.348.
De afwijkingen zoals hierboven genoemd zijn vooral incidenteel. Bij de eerste
tussenrapportage 2012 zal onderzocht worden in welke mate de budgetten anders
geraamd moeten worden.
- Dit betreft vooral de besparing op de inhuur voor het begeleiden van de mensen
uit de “kaartenbak” naar betaald werk. De besparing betreft € 35.000,-.
- Daarnaast zijn binnen de reguliere taken verband houdende met het WWBwerkdeel en Wet Inburgering voordelen opgetreden van € 12.000,-.
In 2011 zijn minder goederen aangeschaft t.b.v. het jongerencentrum (denk aan
apparatuur als pc’s en printers). Daarnaast is in 2011 geen nader onderzoek
gedaan naar de bouw van een nieuw jongerencentrum, omdat het
investeringskrediet voor een nieuw jongerencentrum bij de Voorjaarsnota 2012
kwam te vervallen.
Tevens zijn de onderhoudskosten in 2011 niet aangewend, terwijl deze binnen het
budget wel beschikbaar waren. In de komende jaren worden naar verwachting
deze kosten voor het onderhoud van het pand wel gemaakt.
In 2010 heeft de gemeente 31 parkeerplaatsen in eigendom gekregen
(overeenkomst realisatie Wozoco). Voor deze parkeerplaatsen is een bijdrage aan
de vereniging van eigenaren verschuldigd van € 9.600,-. Deze kosten zijn niet
begroot. De verwachting was dat deze parkeerplaatsen in 2011 weer verkocht
zouden worden aan Woonzorg. Inmiddels is ook een principeovereenkomst om de
parkeerplaatsen te verkopen. Definitieve verkoop zal in 2012 plaatsvinden.
Het tekort is ontstaan doordat de energiekosten voor dit gebouw nog niet begroot
zijn. Het tekort op deze fcl is structureel € 15.000,-. In de 1e tussenrapportage
2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële consequenties worden
aangegeven.
In 2011 is maar door één gezin gebruik gemaakt van de vergoeding kinderopvang
in geval van Sociaal Medische Indicatie. Het budget is voor 2012 en latere jaren
nodig, omdat de verwachting is dat meer aanvragen zullen komen.
- Voor € 15.000,- is noodzakelijk planmatig onderhoud gepleegd dat niet begroot
was binnen deze post. Aangezien deze post ten laste komt van de reserve
onderhoud gebouwen, heeft dit geen budgettair effect.
- In verband met veiligheid is door gewijzigde wetgeving een brandmeldinstallatie
aangebracht € 5.000,-.
- Voor de 3 gebouwen is meer belasting verschuldigd dan begroot € 3.500,-.
De tekorten zijn incidenteel, omdat naar verwachting in 2012 Bonbon een andere
gebouw zal betrekken en de huidige gebouwen gesloopt zullen worden.
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Peuterspeelzalen
Onderschrijding € 17.014
Incidenteel
Uitvoering verordening WVG
Onderschrijding € 67.615
Structureel (gedeeltelijk)

Gezondheidszorg algemeen
Onderschrijding € 43.313
Incidenteel

Medisch centrum Rijsdijk
Onderschrijding € 26.831
Structureel

Centrum Jeugd en Gezin
Onderschrijding € 63.933
Incidenteel

Er was rekening gehouden met hogere kosten (€ 39.000,-) voor het overgaan van
Peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang. Uiteindelijk was hiervoor maar € 22.000,nodig.
Vooraf wordt gesteld dat er sprake is van een open eind regeling. Het gaat om de
volgende afwijkingen:
- Een overschrijding op de keuringskosten van € 9.822,-.
- Een overschrijding vervoersvoorzieningen van € 14.271,- door hoger aantal
aanvragen cq. toekenningen.
- Een onderschrijding vervoersmiddelen van € 17.492,- door minder aanvragen
cq toekenningen.
- Een onderschrijding woonvoorzieningen van € 74.074,- door minder aanvragen
cq toekenningen.
De afwijking is incidenteel, met uitzondering van de keuringskosten. Bij de 1e
tussenrapportage 2012 wordt hierop teruggekomen.
Het gaat om de volgende afwijkingen:
- De kosten van het basistakenpakket vielen ten opzichte van de begroting
€ 15.804,- lager uit door een extra vergoeding van het ministerie van VWS
voor het uitgevoerde vaccinatieprogramma nieuwe influenza.
- EHBO Rhoon heeft geen subsidie aangevraagd, de beschikbare € 3.137,- is
niet gebruikt.
- Het budget preventieve GGZ van € 10.483,- is in 2011 niet gebruikt, de
ingekochte lessen Take Care worden in 2012 uitgevoerd en afgerekend.
- Van het beschikbare budget extra inspecties kinderopvang ad € 31.492,- is
maar een deel nodig gebleken. € 13.889,- is niet uitgegeven. Dit komt omdat
een deel van de geplande nieuwe locaties in 2011 niet gereed is gekomen.
Tevens is het aantal gastouders in de gemeente teruggelopen.
In het Centrum zijn in 2011 meer ruimten verhuurd dan waarmee in de begroting
rekening is gehouden. De onderschrijding dekt echter wel de hogere subsidie die
aan SWA is toegekend voor de hogere huisvestingslasten in 2011 (€ 10.765,-).
Deze is geboekt op de fcl Sociale activering ouderen.
De afwijking is structureel. Bij de 1e tussenrapportage 2012 wordt hierop
teruggekomen.
De overschotten/overschrijdingen uit de vierjaren Brede Doeluitkering CJG over
de periode 2008 – 2011 mogen besteed worden in het laatste uitkeringsjaar 2011.
In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met
Overschot uit 2009
€ 95.618,Overschot uit 2010
€ 51.292,In 2011 is tevens de post schoolmaatschappelijk
werk ten laste gebracht van het CJG (zie toelichting bij Educatieve agenda)
-/- € 87.500,Overigen
€ 4.523,-

Investeringen ten behoeve van dit programma
Produktnr.
753002
762001
763002
771401
742301
744101
783002
742001
753003
753003
753101
753002
753002

Omschrijving investeringen 2011
Realisatie Trefpunt
Renovatie buitenkant boerderijtje
Aanleg/inrichting JOP
Afbouw & inrichting medisch centrum Rijsdijk
Aanpassen Julianaschool Rhoon
Schoolgebouwen Portland
Scholen Portland BTW
School Portland (semipermanent)
Verplaatsen voetbalvelden Poortugaal
Sportcomplex Omloopseweg kunstgras
Renovatie sportvelden De Omloop 2011
Gymzaal Poortugaal Valckestein
Sporthal Rhoon renovatie

Raming 2011
155.000
44.863
19.059
325.000
153.971
12.528
645.529
1.600.000
12.658
342.255
100.000
80.000
84.763

Totaal

3.575.626
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Werkelijk
2011
0
0
431
270.760
6.610
12.528
0
0
566
392.654
76.249
0
0
759.798

Actie
Doorschuiven
Doorschuiven
Doorschuiven 2012
Afwikkelen in 2012
Afwikkelen in 2012
Afgerond
Doorschuiven
Doorschuiven
Afgerond
Afgerond
Afwikkelen in 2012
Doorschuiven
Doorschuiven
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Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen
In dit programma staat het in stand houden van een hoogwaardig
woon- en leefklimaat in onze gemeente centraal. De gemeente is
verantwoordelijk voor het verdelen van de schaarse ruimte over
de vele functies wonen, natuur, economische activiteiten,
verkeer, etc. Om een eerlijke en evenwichtige verdeling aan te
brengen tussen de ‘ruimtevragers’ maakt de gemeente
structuurvisies en bestemmingsplannen.

Speerpunten





In stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat
Verbeteren van de recreatie- en natuurkwaliteit
Aanjagen van de planontwikkeling
Bevorderen van de duurzaamheid

Missie
Wij willen in het kader van het in stand houden van een hoogwaardig woon- en leefklimaat goede randvoorwaarden scheppen
voor veilige, goed onderhouden woningen, die tegemoetkomen aan de wensen vanuit de woningmarkt. Zowel kwalitatief als
kwantitatief. Wij doen dit samen met de lokale en regionale partners die betrokken zijn bij de volkshuisvesting. Wij zetten in op
het behoud van de groene, open polders tussen onze kernen, net als sterke groenstructuren en boomlaanstructuren. De
opgave is om een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en kwaliteit. Albrandswaard werkt aan duurzaamheid en wil
samen met de bewoners en gebruikers van de ruimte keuzes maken op het gebied van ruimtegebruik, woonkwaliteit en
leefmilieu en landschap en bodem.

Achtergrond

In ons coalitiedocument 2010-2014 ‘Samen keuzes maken’ hebben wij gepleit voor het in stand houden van een hoogwaardig
leefklimaat in onze gemeente. Hiertoe behoren veilige, goed onderhouden woningen, die tegemoetkomen aan de wensen
vanuit de woningmarkt. Immers, wonen vervult in het leven van mensen een belangrijke rol. De woning biedt onderdak,
veiligheid, mogelijkheden tot creativiteit (in- en exterieur), vermogen, basis voor het sociale leven en soms zelfs ‘bed &
breakfast’. Bij de ruimtelijke ontwerpen hebben wij oog voor de menselijke maat en de historie van onze gemeente. Wij vinden
het behoud van de groene, open polders tussen onze kernen en het aanzetten van sterke groenstructuren en
boomlaanstructuren van groot belang. Na de grootschalige ontwikkelingen die in Valckesteyn, Portland en Essendael zijn
vormgegeven, vinden wij dat onze grootschalige woningbouwopgave erop zit. Wij zetten nu in op de versterking en
herstructurering van bestaande bebouwing en op inbreidingslocaties.

Programmaonderdelen en projecten
Het programma Ruimtelijke Ordening & Wonen kent de volgende onderdelen:
1. Bouwen & Wonen
2. Woonruimteverdeling
3. Bestemmingsplannen
4. Verstedelijkingsafspraken
Projecten
 Buijtenland van Rhoon (Landschapspark)
 Centrumontwikkeling Rhoon
 Centrumontwikkeling Poortugaal
 Essendael
 Polder Albrandswaard
 OMMIJ
 Klepperwei
 Parkvisie
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4.1

Integraal huisvestingsplan
Overhoeken III
Spui

Bouwen & Wonen

Wat willen we bereiken?
Invoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)/samenwerking op gebied van Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (VTH)
Wij implementeren de nieuwe Wabo binnen onze organisatie. De Wabo betekent concreet: de komst van de nieuwe
omgevingsvergunning. Burgers en ondernemers hoeven maar één vergunningaanvraag te doen voor alle bouw-, sloop-,
milieu- en APV-activiteiten. De wet stelt zeer hoge eisen aan onze continuïteit en kwaliteit. Daarom onderzoeken wij de
mogelijkheden om op het gebied van VTH samen te werken in BAR-verband.
Wat hebben wij bereikt?
De Wabo is met goed gevolg geïmplementeerd binnen onze organisatie. De nieuwe omgevingsvergunningen worden snel
verleend en zijn van een goede kwaliteit.
Wat gaan we er voor doen?
Invoering Wabo/samenwerking op gebied van VTH
In 2010 zijn de werkprocessen afgestemd op de nieuwe wet. Begin 2011 presenteren wij een voorstel voor BARsamenwerking op het gebied van VTH.
Wat hebben we er voor gedaan?
De BAR-colleges hebben ingestemd met de startnotitie BAR-VTH. Dit heeft het mogelijk gemaakt verdere samenwerking op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op te pakken. In 2011 is hiervoor een BAR-projectleider
aangesteld.

4.2

Woonruimteverdeling

Wat willen we bereiken?
Wij verwachten dat begin 2011 een nieuwe huisvestingswet van kracht wordt. Vooruitlopend hierop hebben de Stadsregio en
Maaskoepel een traject ingezet om te komen tot een nieuwe regionale Huisvestingsverordening en een nieuwe wijze van
woonruimteverdeling. Dit kan er toe leiden dat de gemeenten een aantal essentiële mogelijkheden om te sturen op hun lokale
woningmarkten verliezen. In BAR-verband hebben wij op 31 mei 2010 een reactie aan het DB van de Stadsregio gestuurd
waarin onze bezwaren (het voeren van lokaal maatwerk wordt beperkt) kenbaar zijn gemaakt.
Wat hebben wij bereikt?
De nieuwe huisvestingswet is door vertraging in de landelijke besluitvorming nog niet in werking getreden. Dit heeft ertoe
geleid dat geen voortgang is gemaakt met een nieuwe regionale Huisvestingsverordening en een andere wijze in de
woonruimteverdeling.
Wat gaan we er voor doen?
Wij blijven participeren in de discussie binnen de Stadsregio en volgen de ontwikkelingen nauwkeurig. Albrandswaard zet in
op een structurele verbetering van de slaagkans van huurders uit onze kernen.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 zijn wij bij de ontwikkelingen in de stadsregio betrokken gebleven, maar gezien het aanhouden van een nieuwe
Huisvestingwet is er geen structurele verbeteringen bereikt.
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4.3

Bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?
Wij dragen bij aan de herinrichting van de Kijvelanden, ter verbetering van de recreatie- en
natuurkwaliteit. Hiervoor is een herinrichtingsplan in de maak bij de Dienst Landelijk Gebied.
Voor het bestemmingsplan Groene Kruisweg geldt het streven naar een actueel bestemmingsplan en het uitgangspunt dat de
confrontatie tussen werken en wonen langs de Kruisdijk op termijn moet worden opgeheven.
Voor het woongebied Portland (Vinex) is het streven alle gerealiseerde ontwikkelingen vast te stellen in één actueel juridisch
kader.
Wat hebben wij bereikt?
In juni 2011 is het bestemmingsplan Groene Kruisweg vastgesteld en vigerend geworden. In het proces tot vaststelling van het
bestemmingsplan zijn nadrukkelijk de bewoners en bedrijven betrokken. Het nu geldende bestemmingsplan geeft de
mogelijkheid aan de markt om te gaan ontwikkelen in het gebied.
Voor het woongebied Portland is de herziening van het bestemmingsplan ter hand genomen. De verdere procedure rond
vaststelling heeft vertraging opgelopen door onduidelijkheid rond de ontwikkeling van het terrein Koebrugge en de invulling
van het Binnenland.
Wat gaan we er voor doen?
Halverwege 2011 bieden wij het inrichtingsplan voor de Kijvelanden aan. Op basis daarvan wordt de gemeentelijke bijdrage
vastgesteld.
Voor de ontwikkeling Groene Kruisweg leggen wij de gemeenteraad enkele scenario’s voor ter vaststelling van een nieuw
bestemmingsplan.
Voor de gewenste beheersituatie leggen wij de gemeenteraad één bestemmingsplan Portland ter vaststelling voor.
Wat hebben we er voor gedaan?
Voorontwerp Bestemmingsplan Portland heeft de inspraakprocedure doorlopen en is ter inzage gelegd. De binnengekomen
reacties hebben aanleiding gegeven tot aanpassingen van het bestemmingsplan. In 2012 zal het plan op de wettelijk
voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt.

4.4

Verstedelijkingsafspraken

Wat willen we bereiken?
Binnen de Stadsregio wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe verstedelijkingsafspraken voor de periode 2010-2020.
Hierbij gaat de Stadsregio uit van afspraken met het Rijk waarbij binnen het regionale grondgebied een woningbouwopgave
ligt van 65.000 woningen. Binnen onze gemeente is geen ruimte meer voor grootschalige woningbouwontwikkelingen. Naast
het realiseren van de resterende capaciteit van Portland en Essendael zoeken wij het vooral in de versterking en
herstructurering van bestaande (verouderde) gebieden en op inbreidingslocaties.
In het vierde kwartaal 2010 organiseert de Stadsregio bestuurlijke overleggen per subregio om te komen tot afspraken tussen
gemeenten, corporaties en marktpartijen. Deze afspraken vormen het vertrekpunt voor 2011 en volgende jaren.
Wat hebben wij bereikt?
Met de stadsregio zijn nieuwe afspraken gemaakt over de bouwopgave in de komende jaren.
Wat gaan we er voor doen?
Wij bepalen met onze corporaties en BAR-partners een gezamenlijke koers. Die koers is de inzet voor de
verstedelijkingsafspraken.
Wat hebben wij gedaan?
Uit samenspraak met de marktpartijen is de koers uitgezet voor de komende jaren die uiteindelijk zijn vastgelegd in de
afspraken met de Stadsregio.
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4.5

Projecten

Wat willen we bereiken?
Vanuit de vraag in de maatschappij naar mogelijkheden tot wonen, werken en recreëren, willen wij zorg dragen voor een
hoogwaardige leefomgeving.
Wat hebben wij bereikt?
In de projectopzet wordt rekening gehouden met de invulling van een duurzame leefomgeving. Inmiddels zijn de projecten
opgenomen in een meerjarenplanning die is besproken in de gemeenteraad.
Wat gaan we er voor doen?
Door de diverse projecten voortvarend ter hand te nemen wordt meegewerkt aan de invulling van de vragen uit de
maatschappij. Waar concrete wensen liggen vanuit de samenleving, zoals bijvoorbeeld het restaureren van boerderij Verhoeff
(Kerkstraat 25) en marktpartijen niet tot ontwikkeling komen, zorgt de gemeente voor de nodige impulsen. De beschrijving van
de projecten vindt plaats in de paragraaf grondbeleid.
Wat hebben wij gedaan?
In het kader van de sturing op de projecten is het MPO opgesteld en zijn alle projecten in tijd en geld in beeld gebracht. Aan
de hand van dit overzicht is een prioritering opgesteld.

Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving

Pfh

E/P

Kwaliteit van de woningen in de wijk
Woonomgeving
Klantdienstverlening

Bron
LEMON
LEMON
Klanttevredenheidsonderzoek

Nulmeting
2009
2009 / 7,5
2009 / 6,7
2009 / 7,8

Streefwaarde
2012
2013
7,5
6,9

2011

2014

7,8

Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen: Wat heeft het gekost?
werkelijk
2010

Begroot
primitief 2011

begroot
2011

werkelijk
2011

Baten en
lasten

soort lasten

Lasten

Externe

5.709.674

1.979.553

3.786.092

6.433.846

Interne

1.798.737

1.500.962

1.638.560

1.639.370

586.621

579.900

582.400

1.259.245

1.957.962

132.413

132.413

135.025

10.052.995

4.192.828

6.139.465

9.467.486

Externe

-6.599.388

-3.093.949

-4.521.305

-7.358.622

Reserves

-1.937.939

0

-308.644

-218.618

Totale Baten:

-8.537.328

-3.093.949

-4.829.949

-7.577.240

Totaal Exploitatie:

1.515.666

1.098.879

1.309.516

1.890.246

Kapitaal
Reserves
Totale Lasten
Baten

Wat is de financiële toelichting?
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
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Product en afwijking
Programma Ruimtelijke Ordening
en Wonen
Uitbreidingsplannen
Overschrijding € 211.782
Incidenteel

Structuurvisie
Overschrijding € 88.240
Incidenteel
Ruimtelijk beleid
Overschrijding € 38.785
Landschapspark Buytenland
Overschrijding € 198.443
Incidenteel

Toelichting
- In de post is de terugbetaling geboekt aan de Stadsregio van € 75.000,betreffende een niet gerealiseerde functieveranderingslocatie (Hofweg en Poest
Clementlaan). De gelden zijn eerder ontvangen en toegevoegd aan de Algemene
reserve.
- Het restant van de overschrijding is veroorzaakt door kosten in de opstart van
ruimtelijke initiatieven waartoe de gemeenteraad heeft besloten, maar die nog niet
omgezet zijn naar een grondexploitatie of contractvorm waarbij deze kosten weer
gedekt gaan worden.
Deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve.
Uit voorgaande jaren zijn de restant budgetten gereserveerd.
Betreft diverse voorbereidingskosten t.b.v. particuliere initiatieven en vragen vanuit
de maatschappij.
Met het Rijk is overeengekomen:
- dat de gemeente in totaliteit € 400.000,- bijdraagt in de plankosten;
- en de inzet van het Heykooptraject om tot uitgangspunten voor een
beheervisie te komen voor eigen rekening neemt.
De feitelijke afrekening van de bestemmingsplankosten inclusief de afwikkeling bij
de Raad van State vindt medio 2012 plaats. Wij verwachten over 2011 op basis
van bovenstaande afspraken nog een declaratie te kunnen indienen van
€ 125.000,-. Binnen het bedrag van de overschrijding is rekening gehouden met
deze declaratie welke later in 2012 zal worden verzonden.

Grootschalige basiskaarten en
kadaster
Onderschrijding € 10.093
Incidenteel

2.06 Invoering basiskaart GBKN
Onderschrijding € 66.031
Incidenteel

Van het bedrag van de overschrijding ad € 198.443 komt een bedrag van
€ 105.609,- ten laste van de Algemene Reserve op basis van BBV 86.360
Afronding procedure bestemmingsplan Buytenland van Rhoon (rb 89.598 2e
tussenrapportage 2010). De uiteindelijke overschrijding bedraagt derhalve
€ 92.834,-. Dit zijn met name de kosten van het Heykoop-traject.
Via deze fcl wordt de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) geactualiseerd,
zodat deze een compleet en betrouwbaar beeld geeft. Voorheen werd voor de
bijhouding het bedrijf Coenradi GTC ingezet. In 2011 zijn we overgestapt op een
goedkopere dienstverlener, namelijk de Stichting GBKN.
Voor 2012 houden we rekening met extra werkzaamheden voor de Stichting,
omdat de GBKN moet doorgroeien naar de wettelijk verplichte basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT).
Deze fcl heeft betrekking op de basisregistratie Grootschalige Basiskaart
Nederland (GBKN) en de wettelijke verplichte doorgroei ervan naar de
basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De onderschrijding wordt
veroorzaakt door het herhaaldelijk verschuiven van de ingangsdatum van de BGT
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Oorspronkelijk was deze gepland
op 1 januari 2012 waarbij in 2011 de voorbereidende werkzaamheden gedaan
hadden moeten worden.
Recentelijk (week 7, 2012) is de overeenkomst getekend door het Ministerie en
worden de wettelijk verplichte eisen aan de BGT z.s.m. bekend gemaakt. Hierna
kunnen we z.s.m. de voorbereidende werkzaamheden (kaart objectgericht maken,
afstemming met de beheertekeningen van BOR, etc) opstarten om tot een BGT te
komen.
Het saldo uit dit IBP project wordt gestort in de reserve van de Andere Overheid,
conform de gemaakte afspraak bij de inrichting van de reserve. Voor dit project is
de wettelijke ingangsdatum verschoven naar 2013, waardoor we in de 1e
tussenrapportage 2012 onttrekkingen zullen doen aan de reserve Andere
Overheid.

Bouw-Aanleg-Sloop-

De afwijking is incidenteel, vanwege het doorschuiven van de wettelijke
ingangsdatum van en de bijbehorende eisen aan de BGT.
- Begin 2011 is het gemeentelijk Archeologiebeleid vastgesteld. De structurele
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Omgevingsvergunning lasten
Overschrijding € 49.081
Structureel (gedeeltelijk)

Woonwagens
Overschrijding € 20.676
Structureel (gedeeltelijk)

Beheer overige onroerende zaken
Overschrijding € 166.423
Incidenteel

Grondexploitaties en Niet in
exploitatie genomen gronden.

kosten van € 19.000,- zijn niet begroot. Geadviseerd was om de kosten te dekken
door de inkomsten van bouwleges. Echter zijn bovenop de begrote
legesopbrengsten (fcl Bouw-Aanleg-Sloop-Omgevingsvergunning baten) geen
extra inkomsten binnengekomen waardoor geen dekking is gevonden voor de
extra kosten.
- De advieskosten voor de welstandscommissie zijn dit jaar € 30.000,-. Deze
worden verrekend met de legesopbrengsten (fcl Bouw- Aanleg-SloopOmgevingsvergunning baten). Echter de werkelijke legesopbrengsten zijn juist
gelijk aan de begrote legesopbrengsten, waardoor geen extra opbrengsten zijn om
de kosten te dekken.
De advieskosten van € 19.000,- in verband met het uitvoeren van het
Archeologiebeleid zijn structureel. In de 1e tussenrapportage 2012 zal hierover
worden gerapporteerd en de financiële consequenties worden aangegeven.
De welstandskosten van € 30.000,- zijn incidenteel en zullen bij voldoende
legesopbrengsten daarmee verrekend worden.
Het afgelopen jaar zijn 2 woonwagens leeggekomen. Omdat de gemeente een
sterfhuisconstructie hanteert, is direct gekozen deze woonwagens te verwijderen.
De kosten van de verwijdering (€ 17.000,-) waren niet begroot. Tevens zijn
hierdoor de huurinkomsten circa € 4.000,- minder dan begroot.
Lagere huuropbrengsten van € 4.000,- zijn structureel. In de 1e tussenrapportage
2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële consequenties worden
aangegeven.
De verwijderde woonwagens zijn in het eerste kwartaal van 2012 verkocht voor
een bedrag van circa € 21.000,-. In de 1e tussenrapportage 2012 zal hierover
worden gerapporteerd, alsmede hoe om te gaan met de resterende boekwaarde
van de verkochte woonwagens.
- De onroerend zaak belasting voor alle gronden en panden zijn op deze fcl
geboekt maar niet begroot. Inclusief de niet begrote verzekeringen geeft dit
een tekort van € 44.000,- De huurvergoeding voor het pand Dorpsdijk 40a (woonzorg) groot € 96.000,De intentie was dat deze kosten geheel gecompenseerd konden worden door
huuropbrengsten. Binnen de huidige functie (villa van Alles), kan deze taakstelling
niet opgebracht worden.
- Voor de verkoop van percelen grond zijn kosten gemaakt voor
bodemonderzoeken en taxatiekosten van € 17.000,-. Dit perceel (Stationsstraat)
wordt pas in 2012 overgedragen.
- Het overige tekort (circa € 9.000,-) is het gevolg van minder verkoopopbrengsten
dan begroot.
Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.

Investeringen ten behoeve van dit programma
Binnen dit programma zijn geen investeringen uitgevoerd.

pagina 54

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011

Programma 5 Buurt & Buitenruimte
De buitenruimte is een kostbaar bezit van onze gemeente. Wij
zijn hier trots op. Voor burgers, forenzen, recreanten en
bezoekers moeten onze dorpen en wijken een plezierige
ontmoetingsplek zijn.

Speerpunten




Versterken van het groene karakter van de dorpen en wijken
Duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de buitenruimte
Stimuleren van gevarieerde flora en fauna binnen de dorpen en wijken

Missie

Wij willen de identiteit van de dorpen en wijken versterken en het groene karakter behouden op een duurzame en attractieve
manier. Het areaal groen dat zich leent voor recreatief gebruik wordt verder uitgebreid en de groenstructuur daar waar
mogelijk versterkt. De opgave is om een duurzame balans te vinden tussen ontwikkeling en kwaliteit. Albrandswaard werkt
aan duurzaamheid en wil samen met de bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte keuzes
maken op het gebied van: flora en fauna, Gezondheid, afval, energie, verkeer, water, grondstoffen en materialen.

Achtergrond
Wij zijn herkenbaar als groene gemeente. Wij vinden het belangrijk dat burgers en gebruikers zich prettig en veilig voelen
(sociale veiligheid). Dat geldt ook voor een veilig gebruik van de buitenruimte met de aanwezige voorzieningen.
Wij stimuleren een gevarieerde flora en fauna binnen onze dorpen en wijken. Een hoge biodiversiteit is een belangrijke factor
bij het behouden en versterken van de eigen identiteit en een hoogwaardig leefklimaat. Bij de (her)inrichting van de
buitenruimte houden wij rekening met de oorsprong en levensduur van de toegepaste materialen. Bij alle zaken die spelen op
het gebied van Buurt en Buitenruimte stellen wij ons actief op als het gaat om initiatieven en inbreng van burgers en andere
betrokkenen.

Programmaonderdelen en projecten
Het programma Buurt & Buitenruimte kent de volgende onderdelen:
1. Wijkgericht werken
2. Riolering en reiniging
3. Groenbeheer
4. Recreatie & Buurtveiligheid
5. Milieu
Projecten
 6 HA
 Baggerdepot
 A4/A15

5.1

Wijkgericht werken

Wat willen we bereiken?
Onze gemeente kent vele markante panden en objecten in de kernen van Rhoon en Poortugaal. Wij zien het als onze taak
deze te beschermen en in stand te houden voor toekomstige generaties Onze geschiedenis moet zichtbaar blijven en wij zien
de rol van de cultuurhistorie en monumenten terug in de ruimtelijke ordening. Bescherming vraagt om gedegen en realistisch
beleid. Met het opstellen van een notitie ‘Monumentenbeleid’ geven wij aan op welke manier hieraan invulling wordt gegeven.
Eind 2009 heeft de gemeenteraad de nota ‘Archeologie’ vastgesteld. Inmiddels is ervaring opgedaan met het toepassen van
de archeologieverordening in relatie tot bouwaanvragen. Wij gaan burgers, ondernemers en ontwikkelende partijen vragen wat
zij vinden van de regelgeving. Als het nodig en gewenst is, stellen wij het beleid bij.
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Wij weten dat het onderwerp ‘verkeer’ bij onze burgers vaak een gevoelige snaar raakt en merken dat onze burgers
verkeersoverlast ervaren. Dit is dan niet alleen verkeersdrukte. Vaak spelen ook verkeerslawaai en overlast als gevolg van
verkeerd parkeren en te hard rijden in de wijk hierbij een rol. Wij gaan ons verkeersbeleidpan actualiseren. In het plan komen
concrete maatregelen voor de komende vijf jaar. Wij gaan duidelijke accenten leggen in de buurtparticipatie.
Wij zijn niet alleen een groene gemeente, maar ook een vitale gemeenschap. Dit betekent een gemeenschap waarin we
streven naar vitale buurten waar mensen op elkaar kunnen rekenen en waarin burgers met elkaar een bijdrage leveren aan
het verbeteren van de kwaliteit van hun buurt of wijk. Kortom, een gemeenschap waarin men elkaar helpt maar ook
aanspreekt. Hier past ook bij een breed scala aan voorzieningen. Deze voorzieningen liggen zo mogelijk dicht bij de
gebruikers ervan. Ons speelruimteplan biedt inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van onze speelvoorzieningen.
Voor Rhoon-Noord stellen wij een integraal wijkplan op. Hierin richten wij ons op zaken als kwaliteit van woningen,
woonomgeving, groen, (speel)voorzieningen, vervuiling, verkeersoverlast en sociale contacten. In de meest recente
leefbaarheidsmonitor wordt deze wijk op zes aspecten beoordeeld met een cijfer dat lager is dan het gemeentelijk gemiddelde.
Overigens scoort deze wijk in genoemde monitor op het onderdeel ‘betrokkenheid’ hoger dan alle andere wijken in
Albrandswaard. Deze bovengemiddelde betrokkenheid willen we aanspreken om samen met de burgers een wijkplan op te
stellen.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is de startnotitie wijkgericht werken opgesteld. Deze notitie dient ter ondersteuning bij het uitwerken van het
wijkgericht werken. In het voorjaar van 2011 is na een intensief participatietraject de speellocatie aan de Sneeuwbal
gereconstrueerd. Om het zelfbeheer in het openbaar groen te promoten is in 2011 een plan opgesteld. Om de leefbaarheid in
de wijk Rhoon-Noord te verbeteren zijn verschillende acties uitgevoerd.
Wat gaan we er voor doen?
Samen met inwoners en bedrijven gaan wij het verkeersbeleidsplan actualiseren. In 2011 moet dat leiden tot een
verkeersbeleidsplan inclusief een maatregelenpakket met een groot draagvlak.
Eind 2010 is het Speelruimteplan door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van de kaders die zijn gesteld starten wij in
2011 met de uitvoering van dit plan. Hierin wordt aandacht besteed aan thema’s als “schoon, heel en veilig, ontdekken,
ontwikkelen en ontspannen”.
In 2011 worden de conclusies en aanbevelingen uit de startnotitie Wijkplan Rhoon-Noord uitgewerkt.
Wat hebben we er voor gedaan?
Samen met inwoners en bedrijven is gewerkt aan het opstellen van een verkeersbeleidsplan (GVVP). Dit is een plan waarin
het verkeersbeleid voor de komende vijftien tot twintig jaar wordt vastgesteld. In dit plan wordt aandacht geschonken aan o.a.
een categoriseringsplan, fietsplan, parkeerplan, projectenlijst en maatregelenplan. De burgers worden nauw betrokken bij dit
plan d.m.v. een digitale enquête waarin zij aandachtpunten op verkeersgebied kenbaar konden maken. Deze input is verwerkt
in het GVVP. Het plan bevindt zich nu in de afrondende fase en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2012 aan de
gemeenteraad aangeboden.
Er zijn verschillende bewonersavonden georganiseerd met o.a. het thema verkeer & veiligheid en het thema groen. Aan de
hand van op- en aanmerkingen van deze avonden zijn verschillende acties uitgevoerd zoals:
- snelheid-remmende maatregelen op de Dorpsdijk;
- actie van de basisschool tegen het parkeren naast de school;
- de groenrenovaties in de wijk van een aantal groenvakken;
- het opknappen van een speelvoorziening achter de A. van Hobokenstraat.
Het reconstructieplan voor de speellocatie aan de Sneeuwbal is samen met omwonenden en kinderen van de basisschool ‘De
Parel’ gemaakt.
Met het uitwerken van het wijkgericht werken wordt in 2012 een begin gemaakt door een pilot project te starten in een nog
vast te stellen wijk. Naar verwachting worden in april 2012 de eerste contracten ondertekend tussen de gemeente en
zelfbeheerders.
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5.2

Riolering en reiniging

Wat willen we bereiken?
Scheiding en hergebruik van afvalstoffen zijn belangrijke instrumenten, met name om primaire en soms schaarse grondstoffen
te besparen. Wij zetten in op het verbeteren van afvalscheiding, preventie en hergebruik en willen een infrastructuur scheppen
en in stand houden waarmee afvalstoffen op een milieuhygiënische en maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen worden
ingezameld en verwerkt.
Het baggerplan is voor de periode van 2009 – 2012 uitgewerkt en loopt synchroon met de baggercyclus van het Waterschap
Hollandse Delta. In het plan zijn opgenomen beleidsmatige, technische, organisatorische en financiële aspecten van het
baggeren.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is het restafval deels afgenomen evenals de hoeveelheden glas en oud papier. De gescheiden hoeveelheden gft en
kunststof daarentegen zijn licht toegenomen.
Conform het baggerschema zijn in het baggerseizoen 2010/2011 de geplande deelgebieden gebaggerd.
Wat gaan we er voor doen?
In het Afvalbeleidsplan 2011 – 2015 opgenomen (verbeter)maatregelen uitwerken.
Het baggerprogramma conform het Baggerplan 2009 – 2012 uitvoeren.
In 2011 actualiseren we het Milieubeleidsplan.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 is een educatieproject afval gestart op de basisscholen. In Poortugaal, Rhoon Noord en Portland zijn op vrijwillige
basis papiercontainers aan huis uitgedeeld. Veel aandacht is geschonken aan communicatie om de betrokkenheid aangaande
het scheiden van afval in de gemeente te vergroten. Zo wordt o.a. in de Schakel één keer per kwartaal via een barometer de
ingezamelde hoeveelheden van de belangrijkste afvalstromen gemeld. Daarnaast wordt één keer per kwartaal een
nieuwsbrief huis aan huis verspreid
In seizoen 2010/2011 is in Rhoon Noord 4.500 m3 en in Poortugaal 4.000 m3 bagger vrijgekomen.

5.3

Groenbeheer

Wat willen we bereiken?
Het groene en dorpse karakter is één van de grote kwaliteiten van onze gemeente. Het groen in de kernen draagt bij aan een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Het versterken van de boomstructuren en bermen langs wegen en dijken zien wij als
een belangrijke opgave. Dit gebeurt altijd in samenhang met gebiedsontwikkeling en de (her)inrichting van de buitenruimte.
Wij gaan de mogelijkheden bekijken om de structuur van wijken te verduidelijken door het toevoegen van bomenrijen bij
ontsluitingswegen en bij oude dijken.
Ondanks het belang van groen is de aanwezigheid ervan niet altijd vanzelfsprekend. Steeds vaker zijn ontwikkelingen als
woningbouw en parkeren een bedreiging. Wij gaan ten behoeve van het behoud van groen een lijst opstellen met
monumentale bomen. Tevens stellen wij een kapverordening op voor bomen in de openbare ruimte.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is een uitwerkingsplan bomen en laanstructuren opgesteld conform de uitgangspunten van het groenbeleidsplan. Het
uitwerkingsplan omvat onder meer plankaarten met gewenste boomstructuren. Daarnaast is een kapbeleid opgesteld hetgeen
tot aanpassing van de APV heeft geleid.
Wat gaan we er voor doen?
Met de relevante partners stellen wij in 2011 een handhavingconvenant op.
In 2011 wordt een ontwerp-impuls bomen en bermen Albrandswaard gemaakt.
Wat hebben we er voor gedaan?
Er is een veiligheidsinspectie uitgevoerd van alle individuele bomen in beheer van de gemeente Albrandswaard. Aangetaste,
zieke en onveilige bomen zijn deels verwijderd en waar mogelijk teruggeplant. Een start is gemaakt met het renoveren van het
groen op de begraafplaats Poortugaal. De ruiming en inrichting van de begraafplaats Rhoon is uitgevoerd en nagenoeg
afgerond.
In september is het ontwerp Bomen en Bermen Albrandswaard vastgesteld. De uitwerking van de maatregelen zullen in 2012
opgepakt worden.
pagina 57

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
In 2011 is in Rhoon Noord, Kasteeltuinen en Deltawijk Poortugaal geinventariseerd wat aan zelbeheer van het groen gedaan
kan worden door bewoners. Dit heeft ertoe geleid dat de Deltawijk in Poortugaal als eerste wijk is aangewezen om het groen
om te vormen en met bewoners in Rhoon Noord en Kasteeltuinen zijn initiatieven met zelfbeheer gestart.

5.4

Recreatie & Buurtveiligheid

Wat willen we bereiken?
Het binnenzwembad van Albrandswaard is een belangrijke voorziening voor de burgers van de gemeente. Onze gemeente
heeft een aantal jaren geleden daarom een bruikleenovereenkomst gesloten met het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
en de exploitatie op zich genomen. Deze overeenkomst loopt in 2013 af. Ruim voor die tijd willen wij een besluit nemen over
het al dan niet behouden van deze voorziening voor Albrandswaard. De uitkomsten van het onderzoek naar renovatie en/of
nieuwbouw van het binnenzwembad leggen wij, in samenhang met het integraal huisvestingsprogramma, voor aan de
gemeenteraad. In deze begroting (1e wijziging) zijn de exploitatiekosten van het zwembad ná juni 2013 niet meer opgenomen.
Sport versterkt de sociale samenhang, ontplooiingsmogelijkheden en maatschappelijke participatie.
Onze lokale gemeenschap toont op het gebied van sport veel maatschappelijke vitaliteit. Als uitvoering van de notitie ‘Sport en
Bewegen 2010-2014’ stellen wij een tweejaarlijks actieprogramma vast. Dit is voor ons het middel om samen met anderen
uitvoering te geven aan het beleid (inclusief het flankerend sportbeleid en de accommodatiebeleid). Het actieprogramma wordt
in samenspraak met de sportstichting en andere belanghebbenden samengesteld.
Wat hebben we bereikt?
In november 2011 heeft de raad bij de behandeling van de begroting 2012 geen nieuw budget beschikbaar gesteld voor het
openhouden van het binnenzwembad Albrandswaard na juni 2013. Met de verschillende partijen zijn de gesprekken opgestart
om het proces tot sluiting goed te laten verlopen.
Het actieprogramma sport is in mei 2011 door ons vastgesteld en aan u ter kennisname aangeboden. In 2011 is een voetbal
kunstgrasveld gerealiseerd op complex De Omloop voor gezamenlijk gebruik van de voetbalverenigingen vv Rhoon en WCR.
Wat gaan we er voor doen?
Eind 2010 stellen wij het definitieve tweejaarlijkse actieprogramma als uitvoering van de notitie ‘Sport en Bewegen 2010-2014’
vast. Dit actieprogramma is het uitvoeringskader voor 2011 en 2012.
In 2011 gaan wij op basis van de uitkomsten van de discussie over de toekomst van het zwembad die in 2010 heeft
plaatsgevonden een integraal plan voorbereiden.
Wat hebben we er voor gedaan?
Samen met de sportstichting en andere maatschappelijke partners is de uitvoering van het actieprogramma sport opgepakt.
Enkele zaken uit de actieprogramma zijn:
- De uitvoeringsregels voor de subsidie zijn ingevoerd;
- De sportstichting heeft een sport- en spelweek georganiseerd in de zomer 2011, de huttenbouw voor mindervaliden is hier
aan gekoppeld;
- Samen met de sportstichting en RWA is een eerste programma van eisen opgesteld voor een binnensportaccommodatie in
Poortugaal in combinatie met de behoefte aan gymnastiekruimte;
- Het kunstgrasveld op complex de Omloop is gerealiseerd;
- Met de voetbalverenigingen zijn gesprekken gevoerd over samenwerking en het overdragen van beheerstaken, dit heeft nog
geen concrete resultaten opgeleverd;
- De sportstichting en diverse sportverenigingen hebben input geleverd voor de notitie breed welzijnsbeleid welke in 2012 aan
de raad wordt voorgelegd;
- Alle sportverenigingen zijn op de hoogte gebracht van de vrijwilligersverzekering bij de gemeente waar zij gebruik van
kunnen maken.

5.5

Milieu

Wij gaan ons milieubeleidsplan actualiseren. Het verstedelijkt en industrieel regionale gebied legt een druk op onze gemeente.
Verkeer en bedrijvigheid (met bijbehorende transportbewegingen) hebben een grote invloed op de luchtkwaliteit, externe
veiligheid, (geluid)overlast en het algemene leefklimaat binnen onze gemeente. Het milieubeleidsplan geeft ons handvatten
om het milieu te integreren met andere beleidsvelden. Wij willen rechtdoen aan onze visie dat wij een groene gemeente zijn,
inclusief CO2 reductie.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 is de startnotitie Duurzaam Albrandswaard opgesteld. Op het gebied van duurzaamheid zijn 5 thema’s leidend. In
2012 zullen deze thema’s in een beleidsnota verder worden uitgewerkt.
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5.6

Projecten

Wat willen we bereiken?
6 HA
Wij zijn een groene gemeente met een hoogwaardig voorzieningenniveau. Realisatie van ruimte voor ruitersport en stoeterij in
de 6 ha past in onze visie. We stellen een contract op met de verkrijgende partij
Wat hebben we bereikt?
In 2011 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een ontwikkeling van een hippisch centrum op het Binnenland.
Tevens is in samenwerking met ARK Natuurontwikkelingen het ontwerp van de klimaatbuffer nader uitgewerkt. Klimaatbuffers
zijn gebieden waarin water wordt opgevangen in natte tijden, om in droge tijden een watervoorraad ter beschikking te hebben.
In juni is door de gemeenteraad een grondexploitatie en een voorlopig ontwerp stedenbouw vastgesteld. Tevens is besloten
om naast de hippische sport en de klimaatbuffer, Binnenland aan te wijzen als vestigingsplaats voor een hotel en/of
congrescentrum.
Inmiddels zijn overeenkomsten met ARK Natuurontwikkeling gesloten voor de realisatie van de klimaatbuffer. De
civieltechnische voorbereiding van de werkzaamheden zijn in 2011 afgerond. Begin 2012 is gestart met de werkzaamheden
t.b.v. de klimaatbuffer
Baggerdepot
In 2006 zijn afspraken gemaakt door de besturen van de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en het waterschap
IJsselmonde over de aanleg van een baggerdepot in de oksel van de Groene Kruisweg en de oprit A15 ten noorden van de
Rijsdijk. Uiteraard houden wij hierbij rekening met onze visie dat wij een groene gemeente zijn.
We bieden een conceptovereenkomst baggerdepot met waterschap Hollandse Delta aan.
Hierin komen de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht en het waterschap Hollandse Delta overeen een baggerdepot
aan te leggen. Uitgangspunt hierbij is:
Het gezamenlijk realiseren van een locatie en inrichting die voor de lange termijn geschikt is voor het jaar rond, kostenefficiënt,
milieuvriendelijk, duurzaam ontvangen en behandelen van bagger (inclusief hergebruik of afvoeren van gerijpte specie) uit de
Gaatkensplas en Koedoodseplas, het stedelijk gebied van de gemeente Barendrecht en Albrandswaard en de
siertuinenregeling van waterschap Hollandse Delta.
Het omliggende gebied wordt groen ingericht in samenspraak met de bewoners van de Rijsdijk.
Wat hebben we bereikt?
Het waterschap Hollandse Delta is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de realisatie van het baggerdepot. De huidige
situatie is dat het baggerdepot niet gereed zal zijn voor het baggerseizoen 2012/2013.
A4
De aanleg van de A4-Zuid tussen knooppunt Benelux en Klaaswaal is onderdeel van een doorstroomroute Rotterdam en
Antwerpen. In het kader van Rotterdam Vooruit heeft De minister van Verkeer en Waterstaat het belang en de noodzaak van
de A4-Zuid afgewogen tegen andere grote infrastructurele projecten. Hierbij is komen vast te staan dat de hoogste prioriteit ligt
bij een Nieuwe Westelijke Oeververbinding in de vorm van Blankenburg- of Oranjetunnel. Gevolg hiervan is oa dat een
mogelijke aanleg van de A4-Zuid eerst weer na 2020 actueel zal worden.
De slogan; niet horen, zien of ruiken is hierbij het uitgangspunt. Optimale inpassing van de A4-Zuid in het landschap; aandacht
voor de leefomgeving van de weg en gebiedsontwikkeling. Beperking van geluidsoverlast en uitstoot tijdens de aanleg van
nieuwe infrastructuur én tijdens het gebruik ervan.
Om te voldoen aan de eisen voor lucht- en geluidskwaliteit wordt een geluidscherm gebouwd. Daar waar dit niet kan, wordt in
samenspraak met bewoners naar alternatieven gezocht. De gehele zone tussen A15 en de gebieden ten zuiden van de
Rhoonse Baan wordt ingericht met, door en voor rekening van Rijkswaterstaat, compenserend groen en bomen. Ook worden
de langzaamverkeer- en –waterverbindingen verbeterd.
Op het traject A15 Maasvlakte-Vaanplein wordt het gedeelte Beneluxplein-Vaanplein uitgebreid van 2x3 rijstroken naar 2x3 +
2x2 rijstroken. Met de werkzaamheden zal eind 2010 begin 2011 worden begonnen
Wat hebben we gedaan
Wij hebben een studie naar de leefbaarheidseffecten laten verrichten door het bureau Goudappel Cofeng.
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Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving

Pfh

E/P

Groenvoorzieningen
Speelvoorzieningen
Vervuiling
Verkeersoverlast
Ontwikkeling buurt
Totaal oordeel Rhoon-Noord

Bron
LEMON
LEMON
LEMON
LEMON
LEMON
LEMON

Nulmeting
2009
2009 / 6,2
2009 / 5,9
2009 / 6,4
2009 / 5,8
2009 / 5,7
2009 / 6,8

2011

Streefwaarde
2012
2013
6,3
6,0
6,5
5,9
5,8
6,9

2014

Programma 5 Buurt & Buitenruimte: Wat heeft het gekost?
Baten en
lasten

soort lasten

Lasten

Externe

6.612.002

5.865.607

6.524.061

6.477.857

Interne

3.823.064

3.707.746

3.403.278

3.710.447

Kapitaal

1.614.232

2.353.199

2.363.899

1.759.201

Reserves

1.391.722

1.221.934

1.390.285

2.157.145

13.441.019

13.148.486

13.681.523

14.104.651

-5.441.611

-5.603.255

-6.142.295

-6.479.502

-893.628

-487.024

-1.046.700

-477.662

Totale Baten:

-6.335.238

-6.090.279

-7.188.995

-6.957.164

Totaal Exploitatie:

-7.105.780

7.058.207

6.492.528

7.147.487

Totale Lasten
Baten

Externe
Reserves

werkelijk
2010

Begroot
primitief 2011

begroot
2011

werkelijk
2011

Wat is de financiële toelichting?
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
Product en afwijking
Programma Buurt en
Buitenruimte
Onderhoud verhardingen
Overschrijding € 63.842
Incidenteel

Kabels, leidingen en inritten
Onderschrijding € 28.197
Incidenteel
Openbare verlichting
Overschrijding € 95.009

Toelichting
- Het Waterschap heeft de waterschapslasten gecontroleerd. Dit heeft
geresulteerd in aanvullende aanslagen over de afgelopen jaren waardoor het
budget voor de belastingen eenmalig met ca. € 13.000,- is overschreden.
- In 2011 is gebleken dat de software voor het geautomatiseerd wegenbeheer
verouderd is. De benodige updates hebben gezorg voor een incidentele
overschrijding van € 10.000,-.
- In de wijk Valckensteijn Poortugaal is het kleinschalig, dagelijks onderhoud
opgepakt. De omvang hiervan was van dien aard dat het totaalbudget niet
toereikend is gebleken. Deze overschrijding van ruim € 40.000 wordt verrekend
met de egalisatiereserve verhardingen.
Vorig jaar is gestart om het proces rondom de degeneratiekosten te optimaliseren.
Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de baten. Mede door een
grootschalige gasvervanging van Stedin lopen de baten in 2011 en 2012 verder op
dan oorspronkelijk begroot.
In 2010 is de gemeente Albrandswaard met betrekking tot het variabele
energieverbruik overgestapt van Eneco naar Greenchoice. In dit jaar is 9 maanden
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Incidenteel

Fietsenstallingen
Onderschrijding € 25.020
Structureel effect maakt onderdeel
uit van 1e tussenrapportage en
voorjaarsnota 2013.

Gladheidsbestrijding
Overschrijding € 13.752
Incidenteel
Straatreiniging
Onderschrijding € 35.061
Incidenteel

Verkeersmiddelen
Onderschrijding € 24.180
Incidenteel

Bagger
Overschrijding € 37.633
Incidenteel

Sporthal Rhoon
Overschrijding € 22.508
Structureel (gedeeltelijk)

het voorschotbedrag van € 142,86 betaald. In 2011 is voor de levering en
transport van duurzame energie een maandelijks bedrag van € 6.209,24
berekend. In mei 2011 heeft verrekening plaatsgevonden van € 45.895,-. De
incidentele overschrijding is toe te schrijven aan het energieverbruik van de
openbare verlichting, de € 10.000,- minder te besteden budget t.o.v. het vorige
jaar en de overdrachten van Essendael, Portland West en Kasteeltuinen.
Het is lastig in te schatten in hoeverre de huidige maandbedragen realistisch zijn
ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik. Dit zal blijken uit de eindafrekening
die medio 2012 zal binnenkomen. Hierna hebben we een goed beeld van de
actuele kosten op jaarbasis. Het is een vaststaand feit dat in 2011 ongeveer 700
masten en armaturen zijn vervangen naar energiezuinige modellen. Hiernaast is
er areaaluitbreiding geweest van 220 masten in het jaar 2011. Gebaseerd op de
maandelijkse voorschotten en overige kosten omtrent het energieverbruik kan
gesteld worden dat de kosten voor het energieverbruik omhoog gaan. Na de
eindafrekening van 2011 is een exacte prognose pas mogelijk.
Deze afwijking is het gevolg van het verzoek van het college om de inhuur van
toezichthouders van Stadstoezicht Rotterdam bij de fietsenstallingen in Rhoon en
Poortugaal per 1 september 2011 te beëindigen. Het oorspronkelijke budget was
gekoppeld aan de directe kosten vanuit het contract met Stadstoezicht Rotterdam.
De afwijking is structureel. De kosten voor de toekomst zijn bestemd voor
onderhoud en beheer fietsenstallingen en camerasysteem. Op incidentele basis is
budget vrijgemaakt voor de aanschaf van de camera`s en het opknappen van de
portocabine. In de 1e tussenrapportage 2011 werden budgetten voor vandalisme,
onderhoud, kosten WWB-ers en vaste lasten bijgeraamd.
Naar aanleiding van de twee vorige winters is een veel grotere zoutvoorraad
aangehouden en bij de leverancier is extra 90 ton in opslag als strategische
voorraad gereserveerd.
De overschrijding is incidenteel, om risico’s van een tekort aan zout uit te sluiten is
een hogere voorraad aangehouden.
De oorzaak van de afwijkingen is enerzijds te vinden in het feit dat de resultaten
van aanbestedingen gunstig waren ten opzichte van de directiebegrotingen.
Voorbeelden hiervan zijn vegen/borstelen, onkruid op verharding en het reinigen
van de straat en trottoirkolken. Hiernaast is de verwerking van afval gunstig
geweest door de gunstige verwerkingstarieven ten opzicht van vorig jaar.
De afwijking is incidenteel door de fluctuerende aanbestedingsmarkt. Dit jaar gaan
we starten met een integraal onderhoudsbestek. Als de resultaten (in zowel
kwalitatief als financieel oogpunt) goed zijn, kunnen structurele aanpassingen
plaats gaan vinden.
“Algemene verkeersmaatregelen en Verkeersspreekuur”; als gevolg van financiele
situatie van de gemeente terughoudende opstelling aangehouden ten aanzien van
verzoeken tot het nemen van verkeersmaatregelen.
Bij ecl “onderhoud verkeerslichten” geldt dat de facturen t.a.v. de gemeentelijke
bijdrage in het onderhoud aan de VRI-installaties op de Groene Kruisweg
(Provincie Zuid Holland) nog niet zijn ontvangen. De beschikbare gelden moeten
dan ook worden gereserveerd voor 2012.
In 2011 is een cyclus opgesteld met betrekking tot het baggeren van de
waterwegen in beheer van de gemeente Albrandswaard. Hierbij is een bureau
ingeschakeld om de gemeente hierbij te adviseren. Dit heeft geresulteerd in een
meerjarig baggerplan en een meerjarig onderhoudsbestek met een aannemer
voor de uitvoering. Door de advieskosten heeft een overschrijding
plaatsgevonden. De afwijking is incidenteel. Afwijkingen in het budget worden
verrekend met de reserve baggeren. (zie besluit 89.771)
- Bij de jaarlijkse keuring van de gymtoestellen is gebleken dat dit jaar meer
toestellen vervangen diende te worden extra kosten € 5.000,-.
- Voor € 5.200,- is noodzakelijk planmatig onderhoud gepleegd dat niet begroot
was binnen deze post. Aangezien deze post ten laste komt van de reserve
onderhoud gebouwen, heeft dit geen budgettair effect.
- De beheerskosten (loonkosten beheerder) zijn € 9.000,- hoger dan begroot.
Heeft te maken dat bij de begrotingsbehandeling een 10% efficiencypercentage is
opgevoerd. Echter de overeenkomst die we hebben met de beheerder staat het
niet toe om deze zomaar 10% te verlagen.
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Sporthal Portland
Overschrijding € 22.529
Structureel (gedeeltelijk)

Gymlokaal Poortugaal
Overschrijding € 10.069
Structureel

Zwembaden
Onderschrijding € 34.885
Incidenteel
Exploitatie Zwembad
Onderschrijding € 55.375
Incidenteel
Sportcomplex Albrandswaardseweg
Poortugaal velden
Overschrijding € 16.056
Structureel
Culturele activiteiten/
Stimulering
Onderschrijding € 25.592
Incidenteel
Speelvoorzieningen
Onderschrijding € 178.139
Incidenteel

Exploitatie Milieuparken
Onderschrijding € 33.005
Incidenteel
Inzameling oudpapier verenigingen
en instellingen
Onderschrijding € 40.648
Incidenteel

De planmatige kosten zijn voor € 5.200,- incidenteel.
De extra kosten voor gymtoestellen zijn incidenteel.
De extra beheerskosten zijn voor een bedrag van € 6.000,- structureel. Het is niet
mogelijk om het contract zonder extra kosten te ontbinden. In de 1e
tussenrapportage 2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële
consequenties worden aangegeven.
- Voor € 3.200,- is noodzakelijk planmatig onderhoud gepleegd dat niet begroot
was binnen deze post. Aangezien deze post ten laste komt van de reserve
onderhoud gebouwen, heeft dit geen budgettair effect.
- Bij de jaarlijkse keuring van de gymtoestellen is gebleken dat dit jaar meer
toestellen vervangen diende te worden extra kosten € 4.500,-.
- Voor het betreffende gebouw is het voorschotbedrag van energiekosten sterk
verhoogd. De kosten extra hiervoor zijn € 13.000,-.
De planmatige kosten zijn voor € 3.200,- incidenteel.
De extra kosten voor gymtoestellen zijn incidenteel.
De hogere energiekosten van € 13.000,- zijn structureel. In de 1e
tussenrapportage 2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële
consequenties worden aangegeven.
Overschrijding is veroorzaak door
- € 1.900,- onderhoudskosten,
- € 2.200,- vervanging gymtoestelen,
- € 1.800,- voor legionela bestrijdingen,
- € 4.000,- voor te laag begrote schoonmaakkosten.
De extra schoonmaakkosten van € 4.000,- zijn structureel. In de 1e
tussenrapportage 2012 zal hierover worden gerapporteerd en de financiële
consequenties worden aangegeven.
In 2007 is een begroting gemaakt voor de periode 2008 tot en met 2013. In de
oorspronkelijke begroting zijn de kosten voor onderhoud over de jaren verdeeld. In
werkelijkheid zijn in de eerste jaren meer uitgaven gedaan aan onderhoud etc. om
zodoende daar profijt van te hebben in de jaren tot 2013. In de jaren tot 2010 was
het exploitatietekort daardoor groter. De uitgaven zullen, mits er zich geen
onvoorziene zaken voordoen, ook in 2012 en 2013 minder zijn waardoor het
exploitatietekort tot 2013 afneemt. Het zwembad langer dan tot medio 2013
openhouden zou wel grote investeringen vragen, naast het weer opnieuw in de
begroting opnemen van de normale exploitatiekosten.
Door (extra) advies en toezicht op het uitbesteed onderhoudswerk is deze post
overschreden.
Het gaat om de volgende afwijkingen:
- Van de provincie Zuid Holland is de afrekening van de cultuurparticipatie
subsidie over 2010 ontvangen ad € 10.174,-.
- Het gemeentearchief Rotterdam heeft in 2010 geen regionale historische
samenwerking gedeclareerd bij Albrandswaard ad € 10.500,-.
De grootste oorzaak van de afwijking is de bijdrage aan de speeltuinvereniging
van € 150.000,-. Dit bedrag is bestemd voor de speeltuinvereniging, echter is nog
onbekend of deze doorgang vindt. Hiernaast is in 2011 een raamovereenkomst
afgesloten in BAR-verband met betrekking tot het onderhoud van de locaties op
en rondom de speelvoorzieningen. De daadwerkelijke kosten met betrekking tot
het onderhoud komen in 2012.
De papierprijs in 2011 was hoger dan verwacht en de textielprijs was iets hoger
dan verwacht. De hoeveelheid ingezamelde glas was lager.
Het is niet aan te geven of het structureel is, omdat het van de fluctuerende
marktprijs afhangt. Begin 2012 is de papierprijs met € 40,- per ton gezakt. Op dit
moment lijkt de papierprijs weer wat te herstellen.
Door de hoge marktprijs hoefde geen subsidie uitgekeerd te worden in 2011. In
het bedrag zit ook nog de opbrengst van onze eigen huis-aan-huis inzameling van
het oud papier. Deze post is nu naar inzameling huishoudelijk afval, fcl 67210120,
gegaan. Vanwege de onzekere factor van de papierprijs is het niet aan te geven of
de afwijking structureel is.
pagina 62

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Rioolbeheer
Onderschrijding € 30.187
Incidenteel
Hoofdrioolgemaal Poortugaal
Overschrijding € 16.384
Incidenteel
Overige gemalen
Onderschrijding € 126.942
Incidenteel

Uitvoering wet milieubeheer
Overschrijding € 35.430
Incidenteel

Van dit bedrag is € 23.298,04 niet uitgegeven op onderhoud persleidingen. Dit is
met name te danken aan het feit dat zich het afgelopen jaar geen (grote)
incidenten hebben voorgedaan met calamiteiten of schades aan persleidingen.
Door diverse kleine overschrijdingen is deze post in totaal overschreden. De
overschrijding is incidenteel. Grootste oorzaak is de bestrijding van stankoverlast
bij de hoofdrioolgemalen. De overschrijding is binnen het geheel van het
rioolbeheer gedekt.
- Voor het grootste deel ca € 94.000,- betreft dit een terugstorting van
Eneco/Stedin over de jaren 2006 – 2009 van teveel betaalde energiekosten.
- Verder is dit jaar € 17.000,- en € 5.000,- minder uitgegeven aan respectievelijk
onderhoud wijkgemalen en onderhoud singelgemalen, omdat het singelgemaal en
7 wijkgemalen in 2011 zijn gerenoveerd, zodat op deze gemalen geen “gewoon”
onderhoud is uitgevoerd.
In 2009 is een subsidie van het rijk ontvangen ter hoogte van € 65.000,- voor het
project “Omgevingslawaai “. Deze subsidie is in 2009 gestort in de algemene
reserve. Het project is begin 2011 afgerond. De gemaakte kosten zijn in de jaren
2009, 2010 in de lopende exploitatie opgenomen voor een totaal bedrag van circa
€ 40.000,-. In 2011 heeft de afronding van de subsidie plaatsgevonden en is
gebleken dat we € 18.000,- van de toegekende subsidie terug moeten betalen.
Naar aanleiding van de brand in Moerdijk is door de DCMR een extra onderzoek
gedaan naar “gevaarlijke“ bedrijven in onze gemeente. De kosten voor dit
onderzoek van € 9.000,- waren niet begroot.

Onderzoek geluidsschermen
Groene Kruisweg
Overschrijding € 24.585
Incidenteel
Opbrengsten Inzamelen afvalstoffen
Overschrijding € 64.211
Opbrengsten Rioolrechten
Overschrijding € 68.256
Baten Begraafrechten
Onderschrijding € 22.999
Structureel

Het resterende tekort van circa € 7.000,- komt voort uit o.a. het opruimen van een
oliespoor en extra geluidmetingen bij evenementen. (Rhoon on Ice, rondje
Albrandswaard)
Kosten zijn veroorzaakt door noodzakelijke vervanging van twee beschadigde
schermdelen, is in principe onderhoud, post kan worden afgesloten. Inmiddels zijn
de schermen overgedragen aan beheer.
De extra inkomsten zijn veroorzaakt door een hoger aantal betaalde aanslagen
afvalstoffenheffing uit voorgaande jaren. Daarnaast zijn meer extra containers
weggezet bij inwoners waar betaald voor is.
Door het SVHW zijn in 2011 over 2009 en 2010 aanslagen verstuurd die geleid
hebben tot deze hogere opbrengst rioolheffing
De begrote baten worden structureel te hoog ingezet.
Verschil in 2008 was 30,11%, in 2009 22,30% en in 2011 9.91%. De tendens laat
zien dat de afwijking ieder jaar kleiner wordt, maar het bewijst ook de structurele
afwijking. Mede door het op orde brengen van de begraafplaatsadministratie, is
het mogelijk gebleken de afwijking binnen de 10% te houden.
Ondanks dat de opbrengsten voor klokkenluiden en het gebruik maken van de
geluidinstallatie vervallen is, is het verschil in de begroting een stuk lager dan in
voorgaande jaren. Dit komt doordat we een inhaalslag hebben gemaakt met het
binnenhalen van graf- en onderhoudsrechten.
Het in kosten brengen van de geluidinstallatie en klokkenluiden is afgeschaft (± €
8.000,-.), terwijl deze batenposten voor de begroting van 2012 wederom zijn
opgevoerd.
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Investeringen ten behoeve van dit programma
Produktnr.
721001
721001
721001
721001
772101
772101
772201
772201
700062
700062

Omschrijving investeringen 2011
Reconstructies/verhardingen
Reconstructies/verhardingen
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Reiniging
Reiniging
Riolering
Riolering
Werk- en voertuigen
Werk- en voertuigen
Totaal

Raming 2011
866.371
3.827.358
84.189
2.197.544
30.000
590.618
329.650
2.324.835
57.528
79.706
10.387.799
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Werkelijk
2011
852.796
1.195.882
90.171
547.129
30.160
66.543
286.705
834.249
55.709
16.500
3.975.844

Actie
Afgewikkeld
Doorschuiven
Afgewikkeld
Doorschuiven
Afgewikkeld
Doorschuiven
Afgewikkeld
Doorschuiven
Agewikkeld
Doorschuiven

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011

Programma 6 Middelen & economie
In dit programma staan de economische ontwikkelingen en de
financiële positie van onze gemeente centraal. De begroting
moet een transparant en helder inzicht verschaffen in onze
financiële positie om duidelijke keuzes te kunnen maken die het
gevolg zijn van de recessie. Maar dat ons ook in staat stelt om
ons voor te bereiden op een toekomst met een onvermijdelijke
conjuncturele stijging van de economie.

Speerpunten







Realiseren van een structureel sluitende begroting
Het verder verbeteren van ons risicoprofiel
Het weerstandsvermogen afgestemd houden op het risicoprofiel
Ontwikkelen van ombuigingspakket op basis van strategische keuzes
Bieden van een goed voorwaardenscheppend ondernemingsklimaat
Versterken van de lokale werkgelegenheid

Missie

Als groene gemeente in een stedelijke omgeving willen we onze zelfstandigheid behouden door een evenwichtig financieel
beleid, waarbij wij faciliterend zijn voor ondernemers in onze gemeente.

Achtergrond

In Albrandswaard zijn ongeveer 1.800 bedrijven, winkels, horecavestigingen, zelfstandige ondernemers en thuiswerkers. Deze
ondernemers zijn werkzaam in verschillende sectoren. Met elkaar bieden zij 6.000 arbeidsplaatsen.
Consumenten, klanten, werknemers en werkzoekenden hebben belang bij een florerend bedrijfsleven. Als gemeente dragen
we hier aan bij door het bieden van een goed ondernemingsklimaat. Ondernemers mogen rekenen op een adequate
dienstverlening door onze organisatie.
De recessie laat ook onze gemeente niet onberoerd en heeft geleid tot aanzienlijke ombuigingen in de afgelopen jaren. Maar
ook in 2011 zullen door het kabinet nieuwe bezuinigingen worden opgelegd. De verwachting is dat de korting op de algemene
uitkering extra bezuinigingen met zich mee brengen van € 1,7 miljoen. In 2010 zijn we gestart met het traject ‘financiële
heroverwegingen’. In 2011 zal dit worden vervolgd zodat de raad een strategisch bezuinigingsvoorstel kan worden
voorgelegd.

Programmaonderdelen

Het programma Middelen en economie kent de volgende onderdelen:
1. Economie
2. Middelen en algemene dekkingsmiddelen

6.1

Economie

Wat willen we bereiken?
De economische en maatschappelijke veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraag een flexibele gemeentelijke
organisatie die snel op de ontwikkelingen kan inspelen. Hierbij willen wij de relatie tussen de Albrandswaardse ondernemers
en de gemeente versterken door het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend vestigingsklimaat. De rol van de gemeente
richting ondernemers is voornamelijk faciliterend. Denk aan het verstrekken van bouwvergunningen en de beschikbaarheid
van bedrijfsterreinen en een glasvezelnetwerk. Ook speelt de gemeente een rol als het gaat om de terugkeer van
werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Gemeente, bedrijven, consumenten en beroepsbevolking hebben belang bij goede
relaties tussen de bedrijven onderling, maar ook tussen gemeente en bedrijfsleven. Bij ons sociaal werkgelegenheidsbeleid
(‘het leegmaken van de kaartenbakken van werkzoekenden’) hebben wij de medewerking van de lokale ondernemers hard
nodig.
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Wat hebben we bereikt?
Voor het arbeidsmarktbeleid verwijzen wij u naar programma Burger & Bestuur onderdeel 2.4 Arbeidsmarktbeleid.
Wat gaan we er voor doen?
In 2011 gaan we nog meer in gesprek met onze bedrijven en maatschappelijk instellingen. Zoals in programma 1. Openbare
Orde & Veiligheid is aangegeven, zijn we in 2010 gestart met de pilot ‘veilig ondernemen’ om de veiligheidsbeleving van onze
ondernemers te verbeteren. Ook dit is een bijdrage aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. In 2011 wordt dit project
geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten zal dit project verder worden uitgerold of worden alternatieven ontwikkeld. Verder
gaan we in een interactief debat ondernemers betrekken bij het opstellen van de strategische visie.
Wat hebben we er voor gedaan?
Voor de toekomstvisie verwijzen wij u naar de inleiding op pagina 13.

6.2

Middelen en algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?
Al meerdere keren is aangegeven dat onze gemeente genoodzaakt is tot grote financiële ombuigingen. Mede door de lange
formatie van de regering is het lastig om op dit moment te komen tot een goed doortimmert en verantwoord meerjarenperspectief. De definitieve omvang van de korting op het gemeentefonds nog niet duidelijk. Vooralsnog verwachten wij een
gefaseerde bezuiniging van € 1,7 miljard op het gemeentefonds ingaande 2012. Voor Albrandswaard betekent dit een lagere
bijdrage uit het gemeentefonds van circa € 1,7 miljoen. Met deze korting op onze inkomsten is in deze begroting nog geen
rekening gehouden en wordt dus later aan het totale ombuigingspakket toegevoegd.
Kortom, na enkele jaren van bezuinigingen worden we ook in 2011 geconfronteerd met verdergaande bezuinigingen. In de
afgelopen jaren is met enige regelmaat de ‘kaasschaaf’ methode toegepast. Na bezuiniging-op-bezuiniging is een strategische
heroverweging op de toekomst van onze gemeente noodzakelijk waarbij bezuinigingen in samenhang moeten worden bezien.
Welke koers willen wij varen? Belangrijk is dat bezuinigingen steeds meer op elkaar ingrijpen. Hiermee wordt bedoeld dat
bezuinigingen op een beleidsveld toenemende uitgaven kan hebben op andere beleidsvelden. Kortom, heldere keuzes zijn
nodig om te komen tot strategische bezuinigingen. Hierbij moeten we ook rekening houden met de steeds zwaardere eisen
aan het in beeld houden van actuele risico’s. Dit betekent dat wij het risicobeleid, waarin wij onze risico’s in kaart brengen in
relatie tot het weerstandsvermogen, jaarlijks actualiseren. Dit impliceert tevens dat het huidige niveau van ons
weerstandvermogen zal moeten worden behouden en dat het ombuigingspakket leidt tot een materieel sluitende
meerjarenraming.
Wat hebben we bereikt?
In 2011 hebben we gezamenlijk met de raad een omvangrijke ombuigingsoperatie gevoerd, welke heeft geleid tot een
materieel sluitende begroting voor het jaar 2012, zonder aantasting van het weerstandsvermogen. Er blijven echter signalen
komen dat op rijksniveau verder bezuinigd zal worden, waardoor de gemeenten uiteraard niet buiten schot blijven.
Wat gaan we er voor doen?
In 2010 is gestart met een uitgavenstop. Deze maatregel houdt in dat toegezegde budgetten slechts mogen worden
aangewend indien dit onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk is. In 2011 gaan we ons richten op Zero-Based-Budgetting.
Dit betekent dat budgetten niet automatisch worden verhoogd op basis van de inflatiecorrectie, maar dat budgetten in zijn
geheel opnieuw worden opgebouwd. In 2011 zullen we beginnen met het opbouwen van onze budgetten volgens de ZeroBased-Budgetting methode. Verder wordt in 2011 een strategisch bezuinigingsvoorstel voorbereid waarin de raad keuzes
worden voorgelegd zodat zij de koers van onze gemeente kan bepalen voor de komende jaren.
Wat hebben we er voor gedaan?
In 2011 zijn alle budgetten opnieuw gedefinieerd op basis van het principe Zero Based Budgetting gevolgd met het
doorvoeren van een strategisch bezuinigingsoperatie. Om de ombuigingen en realisatie speerpunten adequaat te kunnen
blijven monitoren, hebben wij pepperflow aangekocht. De inrichting is een groeiproces, waarmee in 2011 is gestart. Verdere
doorontwikkeling vindt plaats in 2012.
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Effect- en prestatie indicatoren
Omschrijving

Pfh

E/P

Getrouwheid en
rechtmatigheid
Beoordeling processen

BE

P

BE

P

Weerstandsvermogen

BE

P

Medewerkertevredenheid

HB

E

Bron

Nulmeting
2009
Goedkeurende
verklaringen
2 onderdelen
rood
Ruim voldoende

Accountantsrapport
Managementletter
Risicoanalyse
Tevredenheidsonderzoek

2011

Streefwaarde
2012
2013
Goedkeurende
verklaringen
Nul onderdelen rood
Ruim
voldoende

7,1

2014

7,2

Programma 6 Middelen en Economie: Wat heeft het gekost?
Baten en
lasten

soort lasten

Lasten

Externe

209.402

begroot
2011

werkelijk
2011

1.288.624

563.274

295.984
457.374

Interne

-24.127

823.046

1.609.829

Kapitaal

644.096

-689.844

-689.844

55.459

Reserves

364.000

57.083

4.680.019

4.680.803

Totale Lasten
Baten

Begroot
primitief
2011

werkelijk
2010

Externe
Interne
Reserves

1.193.371

1.478.909

6.163.278

5.489.620

-25.498.291

-26.023.417

-23.395.658

-24.951.285

1

16.917

398.047

0

-1.570.886

-785.773

-2.407.210

-1.908.423

Totale Baten:

-27.069.177

26.792.273

25.404.821

26.859.708

Totaal Exploitatie:

-25.875.807

-25.313.364

-19.241.543

-21.370.087

Wat is de financiële toelichting?
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- een toelichting geschreven
te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of structureel van aard is.
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan het programma
toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge
verschuivingen.
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma 6 en de paragraaf bedrijfsvoering. Het betreffen
met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten.
Deze zijn in totaliteit toegelicht.
Product en afwijking
Programma Middelen en
Economie
Geldleningen
Overschrijding € 56.806

Financieringsresultaat (totale fcl)
Nadeel € 80.372,- incidenteel.
Stelposten
Onderschrijding € 172.192
Incidenteel
Deelnemingen/effecten

Toelichting
Betreft rente kortlopende geldleningen en het “rood” staan in rekening courant.
Conform treasurybeleid wordt het aangaan van langlopende leningen zo lang
mogelijk uitgesteld. Hiervoor gebruiken wij de kredietfaciliteit binnen de rekening
courantovereenkomst met de BNG. Op dit moment zijn langlopende geldleningen
duurder dan gebruik maken van de kredietfaciliteit. De rentekosten zijn echter
binnen de totaalfinanciering geraamd.
Tegenover deze post staan de geraamde kapitaallasten voor het investeringsplan,
welke bij het opmaken van de begroting op een stelpost (zie verder in dit
programma het voordeel op de stelposten ad € 172.000,-) worden geraamd.
Dit betreft kosten welke tijdens het opmaken van de begroting niet functioneel
verantwoord worden. In werkelijkheid zijn de betreffende kosten op de betreffende
posten verantwoord, waardoor hier een voordeel ontstaat. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de kapitaallasten voortvloeiende uit het investeringsplan.
In de 1e tussenrapportage 2011 is de raming van de dividendopbrengsten 2011
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Overschrijding € 48.612. Structureel
nadeel € 150.000,-

Algemene uitkering Gemeentefonds
Voordeel € 643.096, waarvan
structureel voordeel € 125.000,-

Onvoorziene uitgaven
Onderschrijding € 65.034
Incidenteel
Baten OZB gebruikers
Overschrijding € 59.281
Incidenteel
Baten OZB eigenaren
Overschrijding € 126.327
Incidenteel

Lasten Heffing en invordering
gemeentelijke belastingen
Onderschrijding € 15.817
Incidenteel
Kostenplaatsen:
Huisvestingskosten
Onderschrijding € 16.000
Incidenteel
Informatiebeheer
Onderschrijding € 50.000
Incidenteel

Directie team
Onderschrijding € 13.000
Incidenteel
Onderhoud werk- en voertuigen
uitvoering
Overschrijding € 26.000,
Incidenteel.

met € 425.000,- afgeraamd. Deze aframing was gebaseerd op de
winstverwachtingen van de diverse bedrijven. Achteraf blijkt dat de diverse
bedrijven een te voorzichtige winstverwachting hebben afgegeven en is de
aframing circa € 50.000,- te hoog geweest. Het betreft een incidentele afwijking
aangezien in de begrotingen 2012 en volgende slechts met een verlaging van de
dividenden van € 200.000,- rekening is gehouden, waardoor een structureel
nadeel wordt verwacht van € 150.000,-.
Meeropbrengst conform BBV 108774.
Afrekening 2009 conform decembercirculaire 2011
Afrekening 2010 conform decembercirculaire 2011
Overige afrekeningen 2009-2010
Totaal afrekeningen voorgaande jaren

70.000,00
105.000,00
80.000,00
255.000,00

Bijstelling maatstaven en herberekening decembercirculaire 2011
Meeropbrengst algemene uitkering conform septembercirculaire 2011
Totaal bijstelling 2011

340.000,00
30.000,00
370.000,00

Diversen
Totaal meeropbrengst

15.000
640.000,00

Betreft het restant van de post onvoorziene uitgaven, welke gedurende het jaar
niet is ingezet.
Totale meeropbrengst OZB: Binnen de ramingen van de OZB is als gevolg van de
economische ontwikkelingen rekening gehouden met een bedrag van € 211.000,als oninbare bedragen. In werkelijkheid bedraagt dit € 105.000,-. Daarnaast zijn
nog diverse afwikkelingen uit voorgaande jaren tot een bedrag van € 80.000,-,
waardoor een totaal voordeel is van € 186.000,-. Van het totaal verantwoorde
bedrag staat eind 2011 nog een bedrag open van circa € 460.000,- dat nog niet
betaald is door de inwoners. De ervaring leert dat dit moeilijker te innen bedragen
zijn. Binnen de voorziening dubieuze debiteuren is rekening gehouden met een
bedrag van € 77.000,- oninbaar. Per saldo bedraagt hierdoor de meeropbrengst
€ 109.000,-.
Betreft een afrekening dienstjaar 2010 van € 2.500,-, door SVHW betaalde BTW,
welke geclaimd kan worden door de gemeente ad € 9.000,- en bijstelling begroting
SVHW met € 4.000,-. Met het SVHW wordt overleg gevoerd over de verbetering
van de managementinformatie. Dit zal naar verwachting extra kosten met zich
meebrengen, waardoor de onderschrijding vooralsnog als incidenteel wordt
aangemerkt.
In de analyse van de kostenplaatsen zijn de salariskosten, kosten inhuur derden,
opleidingskosten en werving en selectie niet betrokken. Deze zijn al geanalyseerd
in de paragraaf bedrijfsvoering.
Het betreffen de volgende afwijkingen:
- Onderhoud gebouwen, voordeel € 13.000,- Schoonmaakkosten, nadeel € 9.000,- Huren, voordeel € 14.000
- Diversen, nadeel € 2.000,Het betreffen de volgende afwijkingen:
- Onderhoud en licentiekosten, voordeel € 28.000,Dit als gevolg van de forse verkregen korting door aanschaf in BAR-verband en
het doorschuiven van hardware in BAR-verband naar 2012.
- BAR-verbinding, voordeel € 16.000,- Kosten aanschaf mobiele telefoons, nadeel € 13.000,- Telefoonkosten, voordeel € 23.000,- Abonnement Gemnet, nadeel € 15.000,- Diversen, voordeel € 11.000,Het betreffen de volgende afwijkingen:
- Externe communicatie, voordeel € 19.000,- Diversen, nadeel € 6.000,Er heeft een grote reparatie plaatsgevonden aan de vuilniswagen (BN-LG-97). In
verband met de waarborging van de veiligheid was deze reparatie noodzakelijk.
De rekening voor het inbouwen van black boxsystemen zijn in 2011
binnengekomen. Deze kosten zijn niet begroot. Tenslotte zijn er een aantal
schadegevallen geweest.
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Investeringen ten behoeve van dit programma
Produktnr.
Divers
Divers
700030
700030
70005
70005

Omschrijving investeringen 2011
IBP Afgewikkeld
IBP Doorschuiven
Vervangingen ICT
Vervangingen ICT
Kantoormeubilair etc.
Kantoormeubilair etc.

Raming 2011
0
303.048
78.151
126.000
29.480
28.877

Werkelijk
2011
11.582
75.595
80.089
26.381
22.194
0

565.556

215.841

Totaal
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Actie
Afgewikkeld
Doorschuiven
Afgewikkeld
Doorschuiven
Afgewikkeld
Doorschuiven
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4. PARAGRAFEN
4.1 Lokale heffingen
Deze paragraaf gaat in op het beleid betreffende de lokale heffingen. In deze paragraaf geven wij per belastingsoort een
toelichting over het gevoerde beleid in 2011.

Beleidskaders

De hoogte van de lokale heffingen baseren wij op de uitgangspunten uit onderdeel IV van de Middelennotitie bij collegeuitvoeringsprogramma 2010-2014. De raad heeft de tarieven vastgesteld via de uitgangspunten van de programmabegroting.

Belastingsoorten







Onroerende zaakbelastingen;
Afvalstoffenheffing;
Rioolheffing;
Hondenbelasting;
Lijkbezorgingrechten;
Overige gemeentelijke heffingen.

Onroerende zaakbelastingen

De feitelijke tariefstijgingen voor de OZB bedragen meerjarig 3%. Op 1 januari 2011 is een nieuw WOZ-tijdvak met
waardepeildatum 1 januari 2010 begonnen. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2011 is rekening gehouden met een
marktontwikkeling tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 bij woningen en niet-woningen van -4%.
De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel het voorbehoud
gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven.
Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm voor
het begrotingsjaar 2011 is 3,5%.
Hieronder presenteren wij een overzicht van de opbouw van de procentuele aanpassing en een overzicht van het daarbij
behorende tarief.
Aanpassing tarieven
Omschrijving
Opbrengststijging begroting 2011-2014 (exclusief
groei gemeente)

2010

2011
3%

3%

OZB tarief
Het tarief van de onroerende zaakbelastingen wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.
Tarieven OZB Belastingplicht
(als percentage van de
waarde)
Eigenaren woningen
Eigenaren niet-woningen
Gebruikers niet-woningen

2010
%
0,0992
0,2538
0,2027

2010 na correctie
waardeontwikkeling
0,1032
0,2639
0,2108

2011
%
0,1061
0,2716
0,2169

In de regio Rijnmond is in 2011 het gemiddelde tarief voor:
 eigenaren woningen 0,1063% van de waarde;
 eigenaren niet-woningen 0,2443 % van de waarde;
 gebruikers niet-woningen 0,1953 % van de waarde.
In onderstaande tabel staan de begrote OZB-inkomsten.
Omschrijving
Werkelijk 2010
Opbrengst OZB
5.019.498
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Begroot 2011
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Werkelijk 2011
5.354.681
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De meeropbrengst van de onroerende zaakbelastingen bedroeg € 185.608,-. De meeropbrengst is veroorzaakt door de
afwikkeling van belastingaanslagen uit voorgaande belastingjaren.

Afvalstoffenheffing

Voor het jaar 2011 en de meerjarenramingen is uitgegaan van kostendekkende tarieven, waarbij het gebruikmaken van een
egalisatiereserve is toegestaan.
Vanaf 2011 geldt een lagere prijs voor het verwerken van huishoudelijk (grof)afval. Door een inzakkende economie wordt
minder afval aangeboden. Dit heeft bij de afvalverwerkers geleid tot daling van hun verwerkingstarieven.
Het lagere tarief bood de mogelijkheid om lasten die (nog) niet door het tarief gedekt worden aan de reinigingstaak toe te
rekenen zonder dat dit een stijging van het tarief tot gevolg heeft. Een voorbeeld hiervan is de BTW.
Bij de bepaling van de hoogte van de tarieven is, ondanks dat de BTW over de uitgaven geclaimd kan worden bij het BTWcompensatiefonds, deze BTW betrokken als uitgavenpost bij de bepaling van de tarieven. De gemeenten zijn immers voor
deze BTW-component gekort op de algemene uitkering.
Tarieven afvalstoffenheffing
Omschrijving
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens

2010
262,12
196,59

2011
269,98
202,49

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. In Zuid-Holland is
in 2011 het gemiddelde tarief voor meerpersoonshuishoudens € 275,63.
In onderstaande tabel staan de begrote netto-opbrengsten voor de afvalstoffenheffing (rekening houdend met kwijtschelding):
Omschrijving
Opbrengst afvalstoffenheffing

Begroot 2011
2.400.482

Werkelijk 2010
2.344.654

Werkelijk 2011
2.464.693

De afwijkingen worden geëgaliseerd met de betreffende reserve.

Rioolheffing
De kosten die via de rioolheffing kunnen worden doorberekend zijn uitgebreid na de inwerkingtreding van de Wet verankering
en bekostiging gemeentelijke watertaken. Omdat de gemeente extra zorgplichten heeft gekregen ten aanzien van hemel- en
grondwater kunnen ook de kosten hiervoor worden doorberekend. De systematiek blijft wel hetzelfde. De rioolheffing mag
maximaal kostendekkend zijn.
Vanwege het hoge investeringsvolume voor rioleringen zal de kostendekkendheid in de toekomst onder druk komen te staan.
Ook de kredietcrisis heeft invloed op de rioolheffing. In het lopende GRP is als uitgangspunt voor de dekking van de lasten
van het onderhoud van riolen en gemalen uitgegaan van 10.984 heffingseenheden. De in het GRP geraamde groei van de
gemeente is niet haalbaar. Uitgangspunt voor 2011 is 7.810 meerpersoonshuishoudens en 2.050 eenpersoonhuishoudens. Dit
betekent dat de kosten over minder eenheden verdeeld worden, waardoor een extra stijging van het tarief in 2011 is
gehanteerd.
Het voornoemde was voor ons aanleiding een wijziging aan te brengen in de bij de begroting 2010 voorgestelde meerjarige
tariefsontwikkeling. De discrepantie tussen de vereiste stand van de egalisatiereserve en de werkelijke stand, nemen wij mee
in de samenstelling van het nieuwe GRP.
Aanpassing tarieven rioolrechten
Tarieven rioolrechten
Omschrijving
Gezinnen
Eenpersoonshuishoudens

2010
165,51
124,13

2011
217,84
163,38

Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere tarieven. In Zuid-Holland is
in 2011 het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden € 204,76.
In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor het rioolrecht:
Begroot 2011
Omschrijving
Werkelijk 2010
Opbrengst rioolrecht
1.641.794
2.168.976
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De afwijkingen worden geëgaliseerd met de betreffende reserve.

Hondenbelasting
Voor het houden van honden betalen onze inwoners belasting. Deze inkomsten worden gebruikt om het hondenbeleid vorm te
geven. In de onderstaande tabellen geven wij de mutaties voor de komende jaren weer.
Aanpassing tarieven hondenbelasting
Omschrijving
1e hond
twee of meer per hond
Kennel

2010
3%
3%
3%

2011
3%
3%
3%

Tarieven hondenbelasting
Omschrijving
1e hond
twee of meer per hond
Kennel

2010
104
152
387

2011
107
157
399

In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de hondenbelasting
Werkelijk 2011
Omschrijving
Werkelijk 2010
Begroot 2011
Opbrengst
137.709
136.686
hondenbelasting
126.058

Lijkbezorgingsrechten

De laatste jaren is landelijk het besef gegroeid dat begraafplaatsen ook een openbaar karakter hebben. Wij willen dan ook een
evenwicht zoeken tussen dit openbare karakter en de bedrijfsmatige exploitatie van de begraafplaatsen. Een tariefsverhoging
op de tarieven voor lijkbezorging en onderhoud vinden wij onontkoombaar om de tekorten op dit product te kunnen verlagen.
Jaarlijks wordt bezien of kan worden volstaan met genoemde verhoging om het onderhoud van de begraafplaatsen 100%
kostendekkend te laten zijn.
Aanpassing tarieven lijkbezorging
Omschrijving
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar
Urnengraf voor 25 jaar
Begraven

2010
3%
3%
3%
3%

2011
3%
3%
3%
3%

Tarieven lijkbezorging
Omschrijving
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar
Urnengraf voor 25 jaar
Begraven

2010
2.637
1.609
1.118
998

2011
2.716
1.657
1.151
1.028

In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de lijkbezorging:
Werkelijk 2011
Omschrijving
Werkelijk 2010
Begroot 2011
Opbrengst
232.065
209.066
lijkbezorging
181.045
De lagere opbrengst is veroorzaakt door het lager aantal begrafenissen.

Tarieven overige gemeentelijke heffingen

De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de gemeentelijke heffingen bedroeg 3%.

Overzicht belastingdruk

Om u een indruk te geven van de verschuiving van de belastingdruk van het jaar 2010 naar 2011 wordt in onderstaande tabel
de belastingdruk weergegeven voor de eigenaar en huurder bij een waardedaling van 4 %.
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Jaar
Waarde
OZB
Rioolrecht
Afvalstoffen
Totaal
Procentuele
stijging

Huurder
Meer
personen

Huurder
Meer
personen

2010
271.000
0
165,51
262,12
427,63

2011
260.000
0
217,84
269,98
487,82
14%

Huurder
1 persoon
2010
271.000
0
124,13
196,59
320,72

Huurder
1 persoon
2011
260.000
0
163,38
202,49
365,87
14%

Eigenaar
gebruiker
Meer
personen
2010
271.000
268,00
165,51
262,12
695,63

Eigenaar
Eigenaar
gebruiker gebruiker 1
Meer
persoon
personen
2011
2010
260.000
271.000
275,00
268,00
217,84
124,31
269,98
196,59
762,82
588,90
9%

Eigenaar
gebruiker
1 persoon
2011
260.000
275,00
163,38
202,49
640,87
9%

Binnen de regio Rijnmond (15 gemeenten) is Albrandswaard de gemeente met de op drie na laagste belastingdruk (jaar van
vergelijking 2011). De gemeenten Briele, Hellevoetsluis en Ridderkerk hebben een lagere belastingdruk.

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming kwijtschelding van belastingen. Op
basis hiervan wordt kwijtschelding verleend van de afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting voor de eerste
hond. Burgers die voldoen aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke
bijstandsregelingen kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek.
In 2011 kan de kwijtschelding als volgt worden gespecificeerd:
Kwijtschelding
OZB-eig.
OZB-gebr.
Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
Hondenbelasting
Totaal

Werkelijk 2010
55.484
13.744
32.458
22.643
1.739
126.068

Werkelijk 2011
63.207
13.966
35.479
32.244
1.970
146.866

Voor kwijtscheldingen was voor 2011 een bedrag geraamd van € 152.000,-
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Overzicht woonlastendruk 2011 gemeenten Zuid-Holland
Overzicht van de woonlastendruk 2011 gemeenten in Zuid-Holland
Positie
laag hoog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Gemeente

Hellevoetsluis
Den Haag
Binnenmaas
Brielle
Katwijk
Middelharnis
Cromstrijen
Leidschendam-Voorburg
Lisse
Strijen
Oud-Beijerland
Rijswijk
Gorinchem
Dordrecht
Sliedrecht
Teylingen
Korendijk
Oegstgeest
Noordwijkerhout
Goedereede
Zederik
Westland
Hillegom
Papendrecht
Pijnacker-Nootdorp
Ridderkerk
Alphen a.d. Rijn
Hendrik-Ido-Ambacht
Schiedam
Voorschoten
Rotterdam
Spijkenisse
Zuidplas
Zoetermeer
Rijnwoude
Hardinxveld-Giessendam
Leiden
Maassluis
Giessenlanden
Vlaardingen
Albrandswaard
Zwijndrecht
Schoonhoven
Bernisse
Zoeterwoude
Barendrecht
Noordwijk
Capelle a.d. IJssel
Dirksland
Westvoorne
Midden-Delfland
Delft
Nieuw-Lekkerland
Alblasserdam
Leerdam

Gemiddelde
taxatiewaarde
217.297
212.468
258.246
261.747
288.280
202.007
252.675
266.106
238.938
244.888
236.650
204.651
204.863
169.703
167.537
320.976
249.544
345.772
288.211
241.407
272.688
285.999
250.860
217.619
303.058
216.502
237.360
235.125
171.164
307.706
174.101
179.981
261.578
209.534
279.685
246.061
210.164
204.911
310.068
174.717
259.413
194.355
226.753
241.888
267.490
277.049
335.633
186.286
232.821
262.643
321.682
199.233
226.190
216.720
240.120

Tarief
OZB-EW
0,0793
0,0631
0,0779
0,0805
0,0745
0,0773
0,0900
0,0783
0,0727
0,0728
0,1093
0,0999
0,0876
0,1051
0,0874
0,0705
0,0993
0,0868
0,0644
0,0853
0,0795
0,0926
0,0760
0,1081
0,0926
0,0917
0,0834
0,1160
0,1035
0,0986
0,1123
0,1172
0,0933
0,1573
0,0980
0,0932
0,1599
0,1177
0,0837
0,1128
0,1061
0,1127
0,0859
0,1045
0,0988
0,0983
0,1008
0,0979
0,0900
0,0796
0,0934
0,1182
0,1074
0,1083
0,1093

Tarief
ASH

Tarief

236,03
293,52
205,00
201,00
304,68
222,00
205,00
301,21
276,24
205,00
205,00
324,72
214,00
234,96
229,56
349,00
205,00
276,57
277,20
281,00
234,00
236,40
259,55
222,00
278,00
335,16
305,52
294,00
299,04
327,60
263,60
335,51
312,00
280,31
249,00
279,12
231,84
308,40
222,55
312,00
269,98
279,60
277,30
242,39
228,35
257,00
384,84
320,70
242,00
290,93
287,64
323,00
223,00
277,89
267,60
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Woonlastendruk bij:
RR

107,40
126,47
190,00
189,00
102,84
184,57
174,40
107,52
146,76
231,49
147,35
56,40
206,00
146,10
199,82
131,00
203,76
172,53
236,40
181,00
247,00
216,39
240,98
204,00
192,00
147,84
202,00
138,00
171,20
155,80
186,40
106,14
197,67
69,61
250,50
233,40
115,98
145,00
318,76
157,80
217,84
196,32
266,43
260,66
289,00
263,00
129,00
205,00
304,90
282,68
256,80
164,85
292,00
235,00
243,00

Gemiddelde Waarde 225.000 Waarde 250.000
taxatiewaarde
515,75
554,06
596,17
600,71
622,29
562,72
606,81
617,09
596,71
614,77
611,01
585,57
599,46
559,42
575,81
706,29
656,56
749,23
699,21
667,92
697,79
717,63
691,18
661,25
750,63
681,53
705,48
704,75
647,39
786,80
645,52
652,59
753,72
679,52
773,59
741,85
683,87
694,58
800,84
666,88
763,06
694,96
738,51
755,82
781,63
792,34
852,16
708,07
756,44
782,67
844,89
723,34
757,93
747,60
773,05

521,86
561,97
570,28
571,13
575,15
580,50
581,90
584,91
586,58
600,29
598,28
605,90
617,10
617,54
626,03
638,63
632,19
644,40
658,50
653,93
659,88
661,14
671,53
669,23
678,35
689,33
695,17
693,00
703,12
705,25
702,68
705,35
719,60
703,85
720,00
722,22
707,60
718,23
729,64
723,60
726,55
729,50
737,01
738,18
739,65
741,18
740,64
745,98
749,40
752,71
754,59
753,80
756,65
756,57
756,53

541,68
577,74
589,75
591,25
593,77
599,82
604,40
604,48
604,75
618,49
625,60
630,87
639,00
643,81
647,88
656,25
657,01
666,10
674,60
675,25
679,75
684,29
690,53
696,25
701,50
712,25
716,02
722,00
728,99
729,90
730,75
734,65
742,92
743,17
744,50
745,52
747,57
747,65
750,56
751,80
753,07
757,67
758,48
764,30
764,35
765,75
765,84
770,45
771,90
772,61
777,94
783,35
783,50
783,64
783,85
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Positie
laag 56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Gemeente
Leiderdorp
Ouderkerk
Nieuwkoop
Graafstroom
Lansingerland
Vlist
Bergambacht
Krimpen a.d. IJssel
Liesveld
Oostflakkee
Nederlek
Boskoop
Waddinxveen
Wassenaar
Kaag en Braassem
Bodegraven
Gouda

Gemiddelde
taxatiewaarde
258.131
254.679
290.757
302.470
315.286
302.162
305.232
242.489
272.319
188.572
250.780
243.600
231.639
498.540
328.968
299.154
198.885

Tarief
OZB-EW

Tarief
ASH

0,1359
0,1146
0,1212
0,0762
0,0982
0,1019
0,0994
0,1144
0,1040
0,1177
0,1047
0,1240
0,1204
0,0949
0,0922
0,1018
0,1078

Tarief

314,84
273,44
276,84
232,00
358,56
295,49
284,98
291,96
232,00
240,00
326,36
284,78
322,32
371,40
315,00
296,63
324,00

(Bron: special gemeentelijke belastingen 2011 provincie Zuid-Holland)

.
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RR

132,00
230,00
212,64
371,00
191,40
252,50
269,42
228,56
318,00
279,00
229,33
226,00
197,64
225,00
290,00
308,22
271,60

Gemiddelde Waarde 225.000 Waarde 250.000
taxatiewaarde
797,64
795,30
841,88
833,48
859,57
855,89
857,80
797,93
833,21
740,95
818,26
812,84
798,85
1.069,51
908,31
909,39
810,00

752,62
761,29
762,18
774,45
770,91
777,27
778,05
777,92
784,00
783,83
791,27
789,78
790,86
809,93
812,45
833,90
838,15

786,59
789,94
792,48
793,50
795,46
802,74
802,90
806,52
810,00
813,25
817,44
820,78
820,96
833,65
835,50
859,35
865,10
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4.2 Weerstandsvermogen
Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen is op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden een verplicht onderdeel van de
begroting en de jaarrekening. De door de raad vastgestelde Verordening artikel 212 heeft een nadere invulling gegeven aan
deze paragraaf.
In februari 2012 zijn ten behoeve van de jaarrekening 2011 de risico’s van de Gemeente Albrandswaard opnieuw
geïnventariseerd. Hierbij wordt gekeken of zich omstandigheden hebben voorgedaan die een aanpassing van het benodigde
weerstandsvermogen noodzakelijk maken.

De benodigde weerstandscapaciteit
Om de risico's van Gemeente Albrandswaard in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel
opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een risicoanalyse waarbij gebruik is gemaakt van het
softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen
worden gebracht en beoordeeld.
De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een risicosimulatie. Uit de inventarisatie zijn vanuit de
verschillende afdelingen voor een totaalbedrag van ruim € 20 miljoen risico’s in beeld gebracht en beoordeeld. In het
onderstaande overzicht worden de tien risico’s vermeld die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit:

Nr.
R414

R282

R237

R293

R21

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Risico
Gevolgen
Kans
Financieel gevolg Invloed
Risico's ten aanzien van geld- Tegenvallende
30%
max.€ 3.000.000 16.81%
projecten, met name
marktontwikkelingen
grondexploitaties.
Als gevolg van
geld- financieel verlies. 70%
max.€ 400.000
5.19%
economische situatie
lagere
dividenduitkeringen en
afboeken boekwaarde.
Naheffing
geld-naheffing
50%
max.€ 400.000
3.71%
omzetbelasting door
verkeerde vaststelling of
activiteiten bedrijfsmatig
of overheidsmatig zijn
zorgt voor extra kosten.
Vertraging ICT projecten geld-door
70%
max.€ 250.000
3.24%
doordat samenwerking tijdoverschrijden
kan leiden tot uitstel van
investeringen (boeggolf)
en daarmede het in
gevaar brengen van de
continuïteit van diverse
bedrijfsvoeringsaspecten
en de voortgang in de
BAR-samenwerking.
Door te grote werkdruk geld-geld
70%
max.€ 250.000
3.23%
komen belangrijkste
werkzaamheden en
ambitieniveau onder druk
te staan waardoor fouten
kunnen ontstaan.
Verbeter- en
verandertrajecten en de
ontwikkeling van groeinaar beheer gemeente
komen hierdoor
onvoldoende van de
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grond.
R281 Algemene Uitkering
gemeentefonds wordt
lager i.c.m. koppeling
rijksuitgaven en
verwerkte aanvullende
kortingen.
R287 Kleine, kwetsbare
organisatie. Risisco is
aanwezig dat de
samenwerking in BAR
verband niet of niet in
voldoende mate wordt
gerealiseerd.

geld- Indien
50%
rijksbezuinigingen niet
gehaald worden, levert
de koppeling minder op
en komen er aanvullende
kortingen.
geld- onvoldoende
70%
deskundigheid,
vervangbaarheid of
garanties voor
continuiteit van
dienstverlening. Om
deze toch te borgen
dient relatief dure inhuur
plaats te vinden.
R161 Openbare
geld- Gemeente kan
10%
ordeverstoring/letsel/veili door het niet juist
gheid.
handhaven aansprakelijk
Landelijk zijn er
gesteld worden.
voldoende
gebeurtenissen te
benoemen.
R111 Aantal
geld-Geld
90%
uitkeringsgerechtigden
stijgt als gevolg van de
crisis
R48 Vandalisme en diefstal geld- extra kosten en
90%
van gemeentelijke
aansprakelijkheid
eigendommen openbare
ruimte

max.€ 250.000

2.33%

max.€ 150.000

1.98%

max.€ 1.000.000

1.88%

max.€ 100.000

1.68%

max.€ 100.000

1.65%

Bedrag

Totaal grote risico's:
Overige risico's:
Totaal alle risico's:

6.700.000
13.600.000
20.300.000

Onderstaande kansverdeling en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een
statistische benadering die er van uitgaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk én in hun maximale omvang voordoen. Door
deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan worden gehouden, in tegenstelling tot de
situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt wordt genomen.
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Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
Percentage
Bedrag
5%
€ 1.593.533
10%
€ 1.741.198
15%
€ 1.853.475
20%
€ 1.947.302
25%
€ 2.025.357
30%
€ 2.099.664
35%
€ 2.176.143
40%
€ 2.248.189
45%
€ 2.326.539
50%
€ 2.409.709
55%
€ 2.495.125
60%
€ 2.591.873
65%
€ 2.710.568
70%
€ 2.852.655
75%
€ 3.041.437
80%
€ 3.335.532
85%
€ 3.758.246
90% => Benodigde weerstandscapaciteit.
€ 4.245.271
95%
€ 4.733.516
Uit tabel 2 volgt dat het bij 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van
€ 4.245.271,- (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Albrandswaard bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie
daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Weerstand

Algemene reserve
Reserve WWB
Reserve winstuitkering Ommij
Totale weerstandscapaciteit

Startcapaciteit

1.067.378,744.313,9.100.000,10.911.691,-

Bij het inventariseren van de risico’s is ook rekening gehouden met het WWB-risico. Voor dit risico is nu een aparte
egalisatiereserve gevormd ter grootte van € 744.313,-. Deze reserve mag daarom ook tot het weerstandsvermogen worden
gerekend.
De beschikbare weerstandscapaciteit dient dus gevonden te worden in het vrij beschikbare deel van het eigen vermogen. De
beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Albrandswaard zoeken wij niet binnen de exploitatie, de onbenutte
belastingcapaciteit en de bestemmingsreserves en voorzieningen. Hiervoor is de volgende argumentatie:
Exploitatie:
De begroting van de gemeente Albrandswaard staat onder druk. Ruimte binnen de exploitatie om risico’s op te kunnen vangen
is alleen aanwezig binnen de post onvoorziene uitgaven.
Onbenutte belastingcapaciteit:
De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht
en het rioolrecht. Afgezien van de OZB is het uitgangspunt bij de overige heffingen kostendekkendheid van de tarieven.
Aangezien bij de opstelling van de begroting rekening is gehouden met kostendekkendheid van de tarieven, zijn er geen extra
inkomsten hierbij te genereren. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit feitelijk op nul gesteld moet worden.
Stille reserves
pagina 81

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Stille reserves zijn reserves die gevormd kunnen worden door de verkoop van activa tegen een marktprijs die hoger is dan de
boekwaarde. Het gaat hierbij om activa die op korte termijn verhandelbaar zijn en kunnen helpen om een acuut financieel
probleem op te lossen. Gezien de beperkte verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke objecten en het feit dat de
marktwaarde veelal niet bekend is, beschouwen wij deze stille reserves niet tot het weerstandsvermogen van de gemeente.
Daarnaast hebben wij de afgelopen jaren incidentele verkopen ingezet ter dekking van de begrotingstekorten. Het streven is
om vanaf heden de verhandelbare activa zo goed mogelijk in beeld te krijgen (met dit project is nl. in 2011 al gestart) met
actuele taxaties/waarden en deze zo snel mogelijk aan marktpartijen te gaan verkopen. De netto-opbrengsten hiervan
(opbrengstwaarde minus boekwaarde en eventuele verkoopkosten) zullen ten goede komen aan de Algemene Reserve.
De gemeente Albrandswaard heeft een aantal deelnemingen. De aandelen van deze bedrijven zijn niet allemaal vrij
verhandelbaar, waardoor de totale marktwaarde van ons aandelenpakket niet bekend is.
Gezien de vereiste compensatie voor het vervallen van de jaarlijkse dividenduitkeringen, betrekken wij mogelijke toekomstige
verkoopwinsten van aandelen niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel
gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie
tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.
Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / aansprakelijkheid
Letsel / veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / arbo
Product

Algemene reserve
Reserve winstuitkering Ommij
Reserve WWB





Nieuwe weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Beschikbare
weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen =
Benodigde
weerstandcapaciteit

=

10.911.691,4.245.271,-

= 2,6

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.
Weerstand velden
Waarderingscijfer

A
B
C
D
E
F

Ratio

Betekenis

>2.0 (meer dan 8,6 miljoen)
1.4-2.0 (Tussen 6,0 miljoen en 8,6 miljoen)
1.0-1.4 (Tussen 4,3 miljoen en 6,0 miljoen)
0.8-1.0 (Tussen 3,5 miljoen en 4,3 miljoen)
0.6-0.8 (Tussen 2,6 miljoen en 3,5 miljoen)
<0.6 (minder dan 2,6 miljoen)

Conclusie

Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het benodigde
weerstandsvermogen. Onze organisatie valt in klasse A (waarderingscijfer); een uitstekend weerstandsvermogen. We kunnen
derhalve stellen dat de organisatie er financieel goed voor staat. Gezien de verwachte extra kortingen op de algemene
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uitkering ingaande 2012, mogelijk sterk verlaagde dividendopbrengsten, de verwachte druk op de uitgaven inzake de WMO,
WWB en beheer openbare ruimte door areaaluitbreiding en de daarmee gepaard gaande beheerplannen, alsmede ons al
jaren onder druk staande personeelformatie in relatie tot de constante uitbreiding van (wettelijke) taken, kan dit zonder
gedegen financiële heroverwegingen snel veranderen.
Het is dus zeer essentieel, teneinde financieel gezond te blijven, de komende jaren vast te blijven houden aan een structureel
sluitende begroting.
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4.3 Financiering
De paragraaf financiering richt zich op de treasuryfunctie. De zogenaamde treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de
programma’s. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan
verbonden risico’s. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden geld- en kapitaalmarkt. Op grond
van de wet FIDO is het financieringsbeleid vastgelegd in het zogenaamde treasurystatuut welk op 14 maart 2011 is
vastgesteld.
In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:









Rentevisie;
Financieringsvormen;
Opgenomen langlopende geldleningen;
Liquiditeitsbeheer;
Renterisiconorm en kasgeldlimiet;
Financieringsbehoefte;
Rente-omslagpercentage;
Debiteurenbeleid.

Rentevisie
Het rentepercentage t.b.v. voorgenomen investeringen op het investeringsprogramma is vastgesteld op 5%. Op dit moment is
de rente voor vaste geldleningen lager.
In 2011 is het rentepercentage voor langlopende geldlening gedaald. Voor het “roodstaan” op de BNG-rekening, maken wij
gebruik van het kredietarrangement onderdeel uitmakende van de rekening courantovereenkomst met de BNG. Tot een
bedrag van € 3.500.000,- rekent de bank met het rentepercentage voor daggeld in plaats van het veel hogere percentage voor
krediet in rekening courant. Dit percentage schommelde in 2011 rond de 1,5%. Ter illustratie, in december 2011 bedroeg het
rentepercentage voor een 10-jarige lening 2,68. Voor een 15-jarige lening bedroeg het rentepercentage vanaf eind oktober
2011 3,27.

Financieringsvormen
Momenteel is kasgeldfinanciering voordeliger dan langlopende financiering. Aan deze financieringsvorm zit een door Wet
Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) opgelegde limiet, in het jaar 2011 circa € 3,6 miljoen (kasgeldlimiet). Omdat
financiering met kortlopende middelen voordeliger is dan financiering met langlopende middelen is ons beleid tot het bedrag
van de kasgeldlimiet te financieren met kasgeldleningen. Bij het overschrijden van de limiet wordt deze lening omgezet in een
langlopende financiering. Marktomstandigheden kunnen leiden tot beleidswijzigingen. Financiering vindt plaats binnen de
vastgestelde spelregels van het treasurystatuut.

Opgenomen langlopende geldleningen

De actuele stand van langlopende geldleningen is bij het begin van 2011 € 40,5 miljoen. De aangetrokken geldleningen zijn
onder te verdelen in lineaire leningen (totaal € 29,0 miljoen) en aflossingsvrije leningen (totaal € 11,5 miljoen). De betaalde
rentekosten van de langlopende leningen komen in 2011 totaal uit op € 1,8 miljoen.
De leningportefeuille dient zodanig samengesteld te zijn dat het totaal van de te betalen aflossingen gelijk is aan het totaal van
de afschrijvingen op de vaste activa (ideaalcomplex). Het totale bedrag van afschrijvingen op vaste activa bedraagt in 2011 €
3,1 miljoen. Het bedrag aan reguliere aflossingen bedraagt € 1,9 miljoen. Het niet synchroon lopen van aflossingen op
geldleningen en afschrijvingen op investeringen beïnvloedt de verhoudingen tussen het eigen en het vreemd vermogen en
wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet jaarlijks aflossen op een aantal fixe-leningen. Vanaf 2007 worden dan ook
uitsluitend langlopende leningen aangetrokken waarop jaarlijks afgelost wordt. Op termijn wordt hierdoor het evenwicht tussen
aflossingen en afschrijvingen hersteld en worden renterisico’s verminderd.
In 2011 is bij de Nederlandse Waterschapsbank NV een lening afgesloten van € 3.000.000,- met een looptijd van 10 jaar en
een rentepercentage van 3,49. Per 31 december 2011 bedraagt het saldo van de aangetrokken vaste geldleningen hierdoor €
41,6 miljoen. Een van de speerpunten in de begroting 2012 is het verder afbouwen van de lange termijn schuld tot een bedrag
lager dan € 40 miljoen.

Liquiditeitsbeheer
Het liquiditeitsbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.
Zoals eerder is aangegeven zal tot het bedrag van de kasgeldlimiet het financieringsresultaat met kortlopende middelen
worden geëgaliseerd. Dit gebeurt o.a. tot een negatief saldo op de rekening-courant van de Bank Nederlandse Gemeenten.
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Om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien, kunnen kortlopende geldleningen worden afgesloten en beschikt worden over
rekening-courant verhoudingen met de bank(en). Om tijdelijke overschotten en tekorten in de financieringsbehoefte op te
vangen is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een financiële dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze
dienstverleningsovereenkomst is per 1 juli 2008 gewijzigd. Op basis van dit contract is de gemeente vrij de goedkoopste
offerte te kiezen bij het aantrekken van leningen. Voorafgaande aan de gunning krijgt de BNG de mogelijkheid om haar offerte
zodanig aan te passen, dat deze voor de gemeente interessant is om te accepteren. Hiermee creëren wij de zekerheid dat wij
altijd tegen de meest gunstige tarieven leningen aantrekken. Naast de BNG beschikt de gemeente nog over bankrekeningen
bij de ING (voorheen Postbank) en de lokale Rabobank. Op basis van geldende wet- en regelgeving mag niet meer
gefinancierd worden met kortlopende geldleningen dan de kasgeldlimiet toestaat.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet
De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een
looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet FIDO is te voorkomen dat bij herfinanciering van
de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen.
De normen beperken de budgettaire risico’s. De provincie Zuid-Holland toetst beide normen uit hoofde van het financieel
toezicht. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de totale begroting
(exploitatiedeel). Voor de gemeente Albrandswaard is de kasgeldlimiet berekend op € 3,6 miljoen. Op basis van onderstaande
tabel kan worden geconcludeerd dat in het tweede kwartaal de kasgeldlimiet onvoldoende was.
Berekening kasgeldlimiet
Omvang begroting per 1 januari 2011
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
Kasgeldlimiet in bedrag

43.340
8,5
3.684

1e kwartaal
A Vlottende schuld
maand 1
maand 2
maand 3
Totaal vlottende schuld

bedragen x € 1.000
2e kwartaal 3e kwartaal

4e kwartaal

1.611
4.125
3.188
8.925

5.300
5.786
4.580
15.666

1.570
900
1.343
3.813

2.403
2.039
1.563
6.004

307
301
298
906

289
290
298
876

284
392
388
1.065

394
529
529
1.453

A -/- B Saldo schuld (+) of overschot (-)
maand 1
maand 2
maand 3

1.304
3.824
2.890

5.011
5.496
4.282

1.285
508
955

2.009
1.509
1.033

Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)

2.673

4.930

916

1.517

D

Kasgeldlimiet

3.684

3.684

3.684

3.684

C -/- D

Ruimte onder kasgeldlimiet

-1.011

1.246

-2.768

-2.167

B Vlottende middelen
maand 1
maand 2
maand 3
Totaal vlottende middelen
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De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van de langlopende geldleningen voor herfinanciering en/of
renteherziening in aanmerking mag komen. Onderstaande tabel geeft aan dat in 2011 is voldaan aan deze norm.

Omschrijving
basisgegevens renterisico
1a Renteherziening op vaste schuld o/g
1b Renteherziening op vaste schuld u/g
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)

Begroot

Werkelijk

-

-

16.000
16.000

3.000
3.000

5 betaalde aflossingen

2.020

1.920

6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

2.020

1.920

7 Renterisico op vaste schuld (2+6)

2.020

1.920

43.340

43.340

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld
3b Nieuwe verstrekte lange leningen
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

Renterisiconorm
8 Totaal begroting
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

10 Renterisiconorm (8 * 9 /100)

8.668

8.668

Toets renterisiconorm
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)

6.648

6.748

Financieringsbehoefte

In de primaire begroting 2011 – 2014 werd uitgegaan van een financieringstekort in 2011 van € 16 miljoen. Naar aanleiding
van de bezuinigingsvoorstellen is het investeringsvolume verlaagd.
In 2011 is bij de Nederlandse Waterschapsbank NV een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar en een
rentepercentage van 3,49.

Rente-omslagpercentage

Het rente-omslagpercentage is voor 2011 berekend op 2,01% (zie tabel). Dit is 1,64% onder het rekenpercentage van 3,65%.
Het voordeel is in de exploitatie verwerkt.
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RENTEOMSLAG 2011
rekening 2011
boekwaarde investeringen per 1 januari 2011

69.234.992

financieringsmiddelen per 1 januari 2011
- vreemde middelen (staat E)
- eigen middelen (staat D)
- voorzieningen (staat D)

40.488.215
20.928.116
6.770.736
68.187.067
1.047.925

Financieringstekort

rentelasten
rentebaten

1.862.901
1.862.901

Niet in de omslag te betrekken
- CAI
- Reiniging
- Riolering

boekwaarde
4.388.002
794.810
10.497.380
15.680.191

Berekening percentage van de renteomslag:
Boekwaarde per 1 januari 2011
Af: boekwaarde met vast percentage
Boekwaarde waarop omslag van toepassing is

rente
222.850
38.604
524.248
785.702

69.234.992
15.680.191
53.554.801

Rentekosten totaal
Af: rente tegen vast percentage
Te verdelen rente

1.862.901
785.702
1.077.199

rekening 2011
Percentage
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Debiteurenbeleid

Debiteuren administratie Albrandswaard
Bij de inning van debiteuren wordt gewerkt met een incassobureau indien de desbetreffende debiteuren na herhaaldelijk
aanmanen de openstaande facturen niet voldoen. In de tussenrapportages is verslag gedaan van de stand van zaken omtrent
de openstaande posten en de acties die daarop uitstaan. Indien debiteuren oninbaar blijken te zijn, komen deze ten laste van
de voorziening dubieuze debiteuren, waarmee dit debiteurenrisico verrekend kan worden. In 2011 zijn geen
oninbare fakturen ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren gebracht.
Het debiteurensaldo per 31 december 2011 bedroeg € 903.119. Van dit bedrag staat € 52.658 langer open dan 90 dagen. Dit
is 5,8% van het totale saldo.
Openstaande posten > 90 dagen
Jaar

Aantal nota's

2006

4

Bedrag
60.775

2007

1

536

2008

3

10.354

2009

8

12.661

2010

24

68.012-

2011

84

36.344

Totaal

124

52.658

Onderstaand een korte toelichting op de meest in het oogspringende posten die per 31 december 2011 langer dan 90 dagen
open staan:
Bouwbedrijf openstaand bedrag € 60.022, Dit betreft een aanvraag voor een bouwvergunning. Na overleg tussen de gemeente en Mariput is besloten de vordering
voorlopig aan te houden. Zodra meer bekent is met betrekking tot de daadwerkelijke vergunningverlening wordt de vordering
opnieuw ingediend.
Oplevering Julianaschool, openstaand bedrag € 9.549,85
Eind vorig jaar heeft het college besloten een claim in te dienen voor de vertraagde oplevering van de Julianaschool. Het
overleg over deze factuur moet nog plaatsvinden waarbij de debiteur vraagtekens zet bij de extra in rekening gebrachte uren
van een externe. Dit bedrag wordt later verrekend met een uit de ontwikkelovereenkomst gebleken te betalen bedrag aan de
debiteur van € 100.000,-.
Deze verrekening heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden.
Marktgelden, openstaand bedrag € 1.865,46
Betreffende debiteur heeft op de markt van Poortugaal een standplaats voor de verkoop van spijkerbroeken en bovenkleding.
De openstaande vordering heeft betrekking op de marktgelden van de afgelopen jaren. De incassoprocedure loopt.
Bouwvergunning, openstaand bedrag € 4.341,Met de aanvrager is een betalingsregeling afgesproken. Door de debiteur is hiervan afgeweken waarna is besloten de
vordering ter incasso bij het incassobureau aan te bieden. Debiteur heeft inmiddels de betalingsregeling voortgezet.
Declaratie ontwikkeling buitengebied. Het openstaande bedrag is € 76.910 negatief.
Het betreft hier een BTW correctie die bij de betaling van de betreffende debetnota’s niet door de provincie is verrekend. Het
openstaande bedrag is in 2012 naar de debiteur overgemaakt.
Bouwvergunning, openstaand bedrag € 4.670,-.
De aanvrager heeft aangegeven (nog) niet over voldoende financiële middelen te beschikken om de nota te kunnen voldoen.
In overleg met de debiteur wordt voorgesteld de vordering in mindering te brengen op de beschikbare bijdrage voor de
inrichting van een speeltuin in Portland.
Dwangsom, openstaand bedrag € 5.000,Betrokkene heeft geen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een fietsenberging en schotelantenne en heeft geen
gevolg gegeven aan het verzoek deze objecten te verwijderen.
De voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Het saldo van deze voorziening
bedroeg per 1 januari 2011 € 67.510 en is op basis van het overzicht dubieuze debiteuren verhoogd met € 16.444, zodat ten
behoeve van de dubieuze debiteuren een voorziening is van € 83.954.
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jaar

Totaal

Dubieuze debiteuren
aantal nota's
bedrag
2006
4
60.775
2007
1
536
2008
1
542
2009
8
12.661
2010
22
8.598
2011
14
842
50
83.954

Debiteuren SVHW
Voor de jaarrekening 2011 is van SVHW een overzicht ontvangen van debiteuren die in hun administratie als dubieus zijn
aangemerkt en waarvoor wij in 2011 een voorziening dubieuze debiteuren kunnen treffen.

jaar

Totaal

dubieuze debiteuren SVHW
openstaand
voorziening
31-12-2011
2005
303
303
2006
1.227
1.227
2007
2.416
2.416
2008
8.369
8.369
2009
49.671
17.587
2010
109.349
21.082
2011
287.243
25.571
458.578
76.555

Dit betekent dat de totale voorziening dubieuze debiteuren per 31 december 2011 € 160.509 bedraagt.
Debiteuren Sociale Zaken
Bij de debiteuren Sociale Zaken wordt, net als voorgaande jaren, uitgegaan van bepaalde risicopercentages om de hoogte
van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken te bepalen. Deze percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van het
voorgaand jaar.
Dubieuze debiteuren SoZaWe
openstaand
risico %
31-12-2011
debiteuren
267.589
30
verhaal
13.792
100
krediethypotheek
39.213
0
BBZ
287.502
100
608.096
omschrijving

voorziening
80.277
13.792
0
287.502
381.571

In 2011 is € 174.714 teruggevorderd. Het saldo debiteuren Sociale Zaken is toegenomen met € 259 tot € 608.096.
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4.4 Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering richt zich op de ondersteuning van de uitvoering van de programma’s uit de
programmabegroting. Waar de programma’s zich met name richten op de maatschappelijke doelstellingen en effecten, richt
de bedrijfsvoering zich op de interne organisatie. In deze paragraaf gaan wij achtereenvolgens in op:













Missie
Organisatieontwikkeling
Formatie
Omvang en samenstelling
Personeelsbeleid
Loon- en personeelskosten
Knelpuntenbudget
BAR-samenwerking
Informatisering & automatisering
Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid
Communicatie
Voortgang investeringen

De paragraaf Bedrijfsvoering doet tevens dienst als sociaal jaarverslag. Dit is geïntegreerd in de jaarrekening.

Missie

De gemeenteraad stoelt haar beleid op de missie “Dorpen tussen groen en stad”. Deze missie is gericht op het behoud van
het relatief kleinschalige dorpse karakter en behoud en versterking van het omringende groene landschap met grootstedelijke
voorzieningen onder handbereik. Ook voor de ambtenaren van onze organisatie is deze missie uitgangspunt voor hun
dagelijks functioneren. Daarbij ondersteunt de ambtelijke organisatie het gemeentebestuur op een integere en daadkrachtige
wijze waarbij we ons laten leiden door de volgende principes:
wij zijn een naar buiten gerichte organisatie
wij bieden hoogwaardige dienstverlening
wij zijn een eigentijdse werkgever
wij plannen onze werkzaamheden en werken integraal
wij hebben aandacht voor goed management
wij zijn een netwerkorganisatie die gebruik maakt van expertise en schaalvoordelen door samenwerking.
Om invulling te geven aan deze leidende principes dienen alle medewerkers de competenties te hebben die nodig zijn om
onze missie een succes te maken. Onze kerncompetenties zijn:
Klantgerichtheid: Denken en handelen vanuit de vraag en behoefte van de klant. Onderzoeken van wensen en behoeften van
de klant en hier ook naar handelen.
Kwaliteitsbewustzijn: Zich er van bewust zijn dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en
prioriteiten en hier naar handelen. Verantwoording afleggen voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streven naar continue
kwaliteitsverbetering.
Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en
belangen én de kwaliteiten en belangen van anderen.
Omgevingsbewustzijn: Het volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en het benutten van deze
kennis ten behoeve van de organisatie of het vakgebied.

Organisatieontwikkeling
Wij staan een doorontwikkeling van de organisatie voor ogen waarmee wij willen bereiken dat:
 Het bestuur op strategische en tactische zaken zijn inzet versterkt;
 We een minder kwetsbare organisatie zijn op de gebieden van bedrijfsvoering en uitvoering;
 De kwaliteit en continuitieit van de taakuitvoering in de toekomst op alle punten is geborgd.
Dit vraagt andere competenties van onze medewerkers. Immers onze medewerkers zullen in de doorontwikkelde organisatie
(wij spreken van een regieorganisatie) binnen maatschappelijke netwerken in drie rollen opereren namelijk:
 Strategisch adviseur/sparringpartner van de bestuurders;
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 (gemandateerd) opdrachtgever;
 verbinder.
Naast de strakke aanpak van onze managers op het gebied van het projectmatig werken richten wij ons in onze organisatie op
het bekwamen van medewerkers in het verder ontwikkelen van:
 Bestuurlijke sensitiviteit;
 Strategisch denkvermogen;
 Omgevingsbewustzijn;
 Samenwerken/verbindend vermogen;
 Opdrachtgeverschap.
Voor zowel bestuur als ambtenaren is het een uitdaging verantwoordelijk te blijven voor de kwaliteit van uitvoering van taken
terwijl die uitvoering feitelijk in handen is van derden.
De samenleving bliijft hogere eisen stellen aan de manier en kwaliteit van dienstverlening. Naast “analoge ” communicatie met
burgers moeten medewerkers zich instellen op diverse vormen van digitale communicatiemogelijkheden. De eerstkomende
jaren zullen alle vormen naast elkaar blijven bestaan. Of het nu gaat om het fysieke loket, brieven, telefoon, email,
internetverkeer, sms, videoconferences of andere (nieuwe) interactieve communicatievormen, op al deze gebieden wordt van
de medewerkers verwacht vaardig te zijn en een onberispelijke kwaliteit van dienstverlening te leveren.

Formatie

De organisatie heeft een formatieomvang van 138,26 fte (full time eenheden) waarvan 0,95 fte bovenformatief en 2,82 fte
drukken op projecten. Exclusief bovenformatief en projecten 134,49 fte.

Omvang en samenstelling
Personeelsleden in dienst van de gemeente per 31 december 2011.
Tabel personeelsleden in dienst, onderverdeeld naar leeftijd.
Leeftijd
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - ..
Totaal

Totaal

Man
3
8
9
18
26
37
20
22
10
153

Vrouw
1
4
4
9
13
18
15
13
6
83

2
4
5
9
13
19
5
9
4
70

FTE 2011
2,667
7,333
8,667
16,050
22,078
32,109
18,856
18,683
8,047
134,490
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Vacatures

Instroom in 2011: 7 medewerkers
Uitstroom in 2011: 8 medewerkers
In 2011 zien wij als het gaat om werving van kandidaten voor vacatures een verschuiving naar het gebruik van de beschikbare
digitale kanalen. Externe bureaus zijn in 2011 op dit onderdeel niet ingeschakeld.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleidsplan.
In 2011 is het Personeelsbeleidsplan van de gemeente Albrandswaard vastgesteld. Met dit personeelsbeleid beogen we de
komende jaren een organisatieontwikkeling naar een cultuur waarbij medewerkers zich verantwoordelijk voelen en
verantwoordelijk zijn voor hun werkzaamheden, waar afspraken op tijd worden nagekomen, waar men pro-actief is en
samenwerkt. Waar medewerkers trots zijn op, betrokken zijn bij de eigen organisatie en waar men zich inleeft in de wensen en
behoeften van inwoners bedrijven en instellingen. De medewerkers zijn gericht op participatie van onze burgers, waarbij een
goede balans is tussen werk en privé. Leidinggevenden zijn duidelijk in hun wensen en verwachtingen. Zij geven constructief
feedback, stimuleren en motiveren medewerkers en spreken hen aan op ongewenst gedrag. Medewerkers zijn de managers
van hun eigen loopbaan en leidinggevenden ondersteunen hierbij.
In 2011 zijn wij met de raad in gesprek gegaan over de ontwikkeling naar een “Regiegemeente”. Wij noemden dit al eerder.
Deze ontwikkeling, waarin ook de samenwerking met onze BAR-partners een belangrijke rol speelt, betekent dat wij waar
mogelijk de implementatie van het personeelsbeleid afstemmen met Barendrecht en Ridderkerk.
In 2011 is besloten om alle medewerkers binnen BAR-verband bij sollicitatieprocedures aan te merken als “interne kandidaat”.
Dit betekent dat BAR-medewerkers bij voorrang kansen krijgen bij de invulling van vacatures in een van de gemeenten.
Functiewaardering
In 2011 is een werkgroep geformeerd die werkt aan de voorbereidingen om te komen tot een 4e rechtspositieregeling die voor
de drie BAR-gemeenten gaat gelden. Definitieve uitwerking kan plaatsvinden zodra de gemeenteraden een besluit hebben
genomen over het scenario van de samenwerking.
Seniorenbeleid
In 2011 is in samenwerking met Ridderkerk een seniorenbeleid opgesteld. Dit is een verplichting welke voortvloeit uit de
CAR/UWO. De regeling voorziet in mogelijkheden om de inzetbaarheid van oudere medewerkers te verhogen.
Opleidingsbeleid
Ontwikkeling heeft binnen de gemeente Albrandswaard bijzondere aandacht. Door de kennis en vaardigheden van
medewerkers af te stemmen op de te behalen doelstellingen is het mogelijk om deze doelen ook daadwerkelijk te realiseren.
Een goed opleidingsbeleid faciliteert in deze behoefte.
Gezien hiervoor genoemde ontwikkelingen, is het opleidingsbudget in 2011 met name ingezet voor het Management
Developmenttraject en voor reguliere cursussen. Meer langdurige, toekomstgerichte opleidingen zijn niet gestart.
Van het begrote bedrag van € 183.000,- is een bedrag van € 166.000,- uitgegeven.
Ziekteverzuimbeleid
Gemeente Albrandswaard heeft als doelstelling om het ziekteverzuimpercentage te verlagen naar het landelijk gemiddelde
van vergelijkbare gemeenten te weten 4,1%. Het streven is om deze norm te behalen in 2013.
Ziekteverzuimpercentages totaal gemeente Albrandswaard 2008-2011:
Ziekteverzuimpercentage

2008
7,3

2009
7,3

Loon- en personeelskosten
Gemeenteraad
College
Voormalig personeel en bestuurders
Ambtelijk apparaat
Totale loonkosten*

2011
€ 252.574
€ 442.786
€ 422.273
€ 8.031.842
€ 9.149.476

* exclusief commissievergoedingen
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In 2011 was voor personeelkosten een bedrag begroot van € 9.260.156,-. Niet iedere vacature kan direct (volledig) worden
vervuld waardoor in 2011 eenmalig een onderschrijding op deze post is ontstaan van € 110.680,-.

Knelpuntenbudget

In het geval van langdurige ziekten van medewerkers die wettelijk verplichte taken uitvoeren en waarbij niet op andere wijze
kan worden voorzien in de continuering van de werkzaamheden, huren wij externen in als geen oplossingen in BAR-verband
gevonden kunnen worden. De inhuurkosten van deze externen worden bekostigd vanuit het knelpuntenbudget. In de 1e en 2e
tussenrapportage hebben wij u inzicht gegeven in de aanwending van dit knelpuntenbudget. Ten behoeve van de ambtelijke
organisatie zijn voor een bedrag van € 246.000,- mensen ingehuurd, terwijl de raming € 236.000,- bedroeg.

BAR samenwerking

Vanuit de positieve grondhouding van de BAR-gemeenten, die alle drie de samenwerking waardevol en noodzakelijk vinden,
is voor het zomerreces van 2011 gekozen voor een intensievere aanpak. Samen met de gemeenteraden, directies, managers
en medewerkers is in 2011 gewerkt aan een concept van een herijkt koersdocument dat richting geeft aan de hernieuwde
samenwerking tussen de BAR-gemeenten.

Informatisering & automatisering

BAR ICT infrastructuur en het gemeenschappelijk beheer.
De gemeenschappelijke BAR-ICT infrastructuur is in 2010 succesvol gerealiseerd. De drie gemeenten hebben daarmee een
toekomstvaste, kwalitatieve en efficiënte oplossing gecreëerd. Het is tevens de technische basis voor een verdere
samenwerking in BAR-verband.
Na de doorstart van de BAR-samenwerking in de zomermaanden van 2011 zijn de mogelijkheden voor een efficiënter
gemeenschappelijk beheer van de BAR-ICT infrastructuur opnieuw bekeken. In november is tijdens workshops van het cluster
Bedrijfsvoering gebleken dat alle BAR-ICT medewerkers kansen zien voor een verregaande samenwerking op dit vakgebied.
Een gemeenschappelijk beheer biedt kansen om met de schaarser wordende deskundige mensen en middelen van de
individuele organisaties een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte beheerorganisatie op te zetten. Deze beheerorganisatie
biedt groeipotentieel voor de individuele medewerkers en is daarmee ook een aantrekkelijke werkgever bij het vasthouden van
het eigen personeel en de werving van nieuw personeel in het geval van vacatures. Hier staat tegenover dat de organisaties
door het delen van elkaars deskundigheden en middelen steeds intensiever met elkaar vervlecht raken. Dat vraagt
om bestuurlijke afwegingen en keuzes in 2012.
Digitale post en documentenverwerking.
De bestaande processen Postverwerking en Bestuurlijke Besluitvorming (BBV) in het digitale post en documentensysteem
Verseon zijn in 2011 verder geoptimaliseerd. Naast de postverwerking is het ook van groot belang dat het gemeentearchief
vergaand wordt geactualiseerd en wordt gedigitaliseerd. Van rijkswege worden steeds meer kwaliteitseisen qua inhoud en
bereikbaarheid gesteld aan het gemeentearchief. In 2011 stonden deze punten hoog op de agenda. Daarnaast zijn de DIVteams van de BAR-gemeenten bij elkaar op werkbezoek geweest om elkaars systemen en werkwijzen te vergelijken.
Het Informatiebeleidsplan 2008-2012.
Naast de werkzaamheden die voortkomen uit de vervangingsinvesteringen werd de agenda in 2011 bepaald door de projecten
uit het Informatiebeleidsplan 2008-2012 (IBP) en het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP).
In 2011 zijn we verder gegaan met het bouwen van het gemeentelijk concept voor digitale dienstverlening. Dit behelsde de
invoering van diverse wettelijk verplichte basisregistraties om aan te kunnen sluiten op landelijke voorzieningen. De
basisregistratieprojecten (BAG, BRP, WKPB, WION*) zijn inmiddels succesvol opgezet, aangesloten op de landelijke
voorzieningen en zijn inmiddels op de vakafdelingen in de reguliere werkzaamheden opgenomen. In 2011 is tevens
doorgegaan met het koppelen van deze basisregistraties aan ons interne distributiesysteem voor gegevens (genaamd
Key2Datadistributie). Dit systeem zorgt ervoor dat afdelingen elkaars gegevens kunnen gebruiken ("meervoudig gebruik van
eenmalig ingevoerde gegevens"), waardoor de kwaliteit van gegevens wordt verhoogd.
In 2012 gaan we naast het koppelen van basisregistraties aan Key2Datadistributie, verder met het uitbouwen van de
geografische basisregistratie GBKN naar de wettelijke verplichte aanpassing tot de BGT**. Daarnaast worden in de loop van
2012 de laatste IBP-projecten overgedragen aan de vakafdelingen.
*Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Personen, Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, Wet
informatie-uitwisseling ondergrondse netten.
**Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid
In 2011 is doorgegaan met een onderzoek hoe de programmabegroting kan worden verbeterd en is deze opnieuw opgezet. Er
is vooral getracht antwoord te geven op de vraag hoe de begroting:
a. meer kan bijdragen aan de control van beleid, en
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b. beter leesbaar kan worden gemaakt.
De diverse onderdelen zijn onder de verschillende paragrafen nader uitgewerkt (inleiding, weerstandsparagraaf en
jaarrekening vanaf pagina 111).

Communicatie

Bij burgerparticipatie gaat het er om dat burgers, ondernemers en organisaties actief bijdragen aan de voorbereiding van
beleid en de uitvoering ervan. Wij zijn er van overtuigd dat beleid dat wordt voorbereid samen met burgers een veel groter
draagvlak heeft. Ook rekenen wij er op dat de kwaliteit van ons beleid en de uitvoering toeneemt door inbreng van
(praktijk)kennis van burgers. Door verbindingen te leggen met en tussen burgers, verkleinen wij de onderlinge afstand en
vergroten wij het wederzijds vertrouwen. Bestuur en organisatie moeten wel leren werken met burgerparticipatie.
Albrandswaard wil door middel van het doen van (pilot-)projecten ervaring opdoen. In 2011 zijn belangrijke projecten als
speelterrein Sneeuwbal/Clematis in Poortugaal en de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gedaan (dat laatste project loopt
door in 2012). Na evaluatie van de projecten kan burgerparticipatie volledig binnen de organisatie worden geïmplementeerd.
In 2011 is ook de Database Deskundige Burgers (DDB) van start gegaan. Wij willen de 'denkkracht' van burgers graag
benutten bij het ontwikkelen van beleid, maar ook bij de uitvoering van gemeentelijke taken. De DDB is een digitale
kaartenbak waarvoor mensen zich kunnen aanmelden en waar de gemeente vervolgens uit kan putten om adviezen te krijgen.
De ontwikkeling van internet gaat door en vraagt om een actuele en brede kennis van internettoepassingen binnen de
organisatie. 2011 was het jaar van planvorming voor verbetering van de website. In de tweede helft van het jaar zijn ook
diverse concrete verbeteringen doorgevoerd, zoals een betere zoekmachine (Google-technologie) en een voorleesfunctie
(Readspeaker).

Voortgang investeringen

Van het totaal beschikbare budget van € 15,5 miljoen is per 31 december een bedrag besteed van € 5,7 miljoen. Voor een
bedrag van € 4,8 miljoen zijn opdrachten verstrekt. Hierdoor is een percentage van 68% van het beschikbare
investeringsbudget 2011 besteed danwel aan opdracht verstrekt. Voor een toelichting op de investeringen, zie de bijlage.
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4.5 Verbonden partijen
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel
belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en
verenigingen.
Verbonden partijen betreffen:
I. gemeenschappelijke regelingen,
II. (participaties in) deelnemingen,
III. stichtingen en verenigingen.
Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt in de meeste gevallen niet onder het hier bedoelde begrip verbonden
partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement geen sprake is van juridische
aansprakelijkheid.
In de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat eenmaal in de 4 jaar een nota verbonden partijen
aan de raad zal worden voorgelegd. Op 11 april 2011 is de Nota verbonden partijen 2011-2015 door de raad vastgesteld.
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording dient in het jaarverslag een paragraaf verbonden partijen te worden
opgenomen. Hieronder zijn opgenomen het doel, de betrokkenen, de financiële bijdrage en noemenswaardige ntwikkelingen.
In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen.

A. Stadsregio Rotterdam

Doel:
De Stadsregio Rotterdam is een zogenaamde Plusregio op grond van de Wgr-Plus (Wet gemeenschappelijke regelingenPlus). De deelname van de gemeente Albrandswaard is op grond van deze wet verplicht. De stadsregio heeft tot taak de
bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het gebied. Daartoe ontwerpt het regionaal beleid op het terrein van de
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, milieu, recreatie en toerisme. Op deze
terreinen heeft het sturende en ordende taken en bevoegdheden.
Betrokkenen:
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland,
Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.
Bijdrage:
De bijdrage voor 2011 bedroeg € 115.129,Ontwikkelingen:
Het kabinet beoogt de Wgr-plusregio´s met ingang van 1 januari 2013 op te heffen door intrekking van de betreffende wet. De
gemeenten die betrokken zijn in de Stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden zouden dan op moeten gaan in de
Metropoolregio (Zuidvleugel). Hierover is echter nog geen definitieve besluitvorming op rijksniveau tot stand gekomen. De
Stadsregio heeft aangegeven dat zolang er nog geen onomkeerbaar kabinetsbesluit met bijbehorend tijdspad is vastgesteld,
rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat afschaffing per 1 januari 2013 niet wordt gehaald. Er wordt dan ook een
begroting voor 2013 vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat een beleidsarme begroting wordt opgesteld. Dat betekent dat in
2013 het in de RSA opgenomen beleid wordt voortgezet en er geen additionele voorstellen voor nieuw beleid worden gedaan.

B. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Doel:
Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor
wat betreft de ontsluiting, ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het
toerisme en van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt.
Betrokkenen:
Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en
Zwijndrecht.
Bijdrage:
De bijdrage voor 2011 bedroeg € 135.603,-.
Ontwikkelingen:
In het eerste kwartaal 2011 is door het NRIJ een nieuwe conceptschapsvisie 2012-2020 voorgelegd. Ten opzichte van het
schapsplan 2009-2012 zijn geen fundamentele wijzigingen in beleidsvisie en ambities aangebracht. De nieuwe conceptvisie
vormt een verdere concretisering van de eerdere visie en kent een meer vraaggerichte aanpak. De doelstelling vanuit de
bestuurlijke rol van de NRIJ wordt als volgt verwoord in de conceptschapsvisie:
‘Het schap vervult een trekkersrol in het realiseren en beheren van het bestaande en geplande recreatieve aanbod in de
groene buitenruimte van IJsselmonde dat in onderlinge samenhang wordt afgestemd op de brede maatschappelijke vraag en
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mogelijkheden met een marktgerichte oriëntatie. De gemeenteraad heeft in een reactie op dit plan een aantal zienswijzen naar
voren gebracht (kenmerk 107707).

C. Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG)
Doel:
Het Koepelschap heeft tot doel op basis van een Rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in onderlinge samenhang
een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot
zijn omgeving te bevorderen. Het Koepelschap fungeert als ´koepel´ voor vier recreatieschappen in de regio Groot Rijnmond
(Rottemeren, Midden-Delfland, IJsselmonde, Voorne-Putten-Rozenburg).
Betrokkenen:
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, HendrikIdo-Ambacht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nederlek, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse,
Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht.
Bijdrage:
In 2011 is € 28.776,- aan het Koepelschap bijgedragen.
Ontwikkelingen:
De eerste bestuurlijke contacten zijn gelegd met de ‘nog-niet-deelnemers’ Den Haag, Zoetermeer, Westland, Midden Delfland,
Delft en Lansingerland. In 2008 is een Meerjarenprogrammering 2008-2014 vastgesteld. Een eerste aanzet is gegeven over
de ‘organisatie van de groenopgave in Zuid-Holland’.

D. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Doel:
Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van een gemeenschappelijke milieudienst, de DCMR, en
is ingesteld met het oog op de zorg voor het milieu in het bij de samenwerking betrokken gebied.
Betrokkenen:
De DCMR werkt uit naam en in opdracht van zestien Rijnmondgemeenten (Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle,
Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne) en de provincie Zuid-Holland. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een
gemeenschappelijke regeling, een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam.
Bijdrage:
In 2011 is € 280.000,- bijgedragen aan de DCMR.
Ontwikkelingen:
Per 1 januari 2011 is de DCMR een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) geworden die voor de provincie en de gemeenten in
de regio Rijnmond alle taken op het gebied van de milieuvergunningverlening en –handhaving uitvoert. De DCMR is door de
jaren heen uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van milieuvergunningverlening en –handhaving. Ook voert ze
enkele landelijke specialistische taken uit, zoals de milieuvergunningverlening en rond militaire terreinen. Met de vier
gemeenten op Goeree-Overflakkee, die nog niet participeren in de DCMR, is een intentieverklaring voor toetreding getekend.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen zij op korte termijn toetreden tot de DCMR.

E. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Doel:
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is bij gemeenschappelijke regeling ingesteld met als doel:
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar;
het redden van mens en dier;
het organiseren van het vervoer van zieken en de slachtoffers van ongevallen;
het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij
ongevallen en rampen;
In de VRR wordt samengewerkt door de hulpverleningsdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De VRR kent een Regionale
Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en de
gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance. De VRR heeft tot taak een doelmatig georganiseerde
en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden op het terrein van de Brandweerwet 1985, de Wet ambulancevervoer en
de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.
Betrokkenen:
de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis,
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse,
Vlaardingen en Westvoorne.
Is het primaire adviesorgaan van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
Bijdrage:
De bijdrage voor 2011 bedroeg € 920.232,- (inclusief € 744.441,- Basis Brandweerzorg - Dienstverleningsovereenkomst).
Ontwikkelingen:
De Tweede Kamer heeft 14 februari 2012 het wetsvoorstel tot wijziging van de wet veiligheidsregio’s aangenomen. Dit
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wetsvoorstel regelt de oprichting van het Instituut fysieke veiligheid (IFV) en de volledige regionalisering van de brandweer. De
Eerste Kamer moet hieraan zijn goedkeuring nog geven. In de regio waar Albrandswaard deel van uitmaakt is de brandweer al
sedert 2008 volledig regionaal geregeld.

F. Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER)

Doel:
Deze regeling heeft tot taak de behartiging van de gemeenschappelijke belangen in het kader van de Wet educatie en
beroepsonderwijs waaronder een gezamenlijke inzet van een deel van de rijksbijdrage educatie. Op korte termijn zal deze
regeling vernieuwd worden.
Betrokkenen:
de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Bernisse,
Spijkenisse, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland,
Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee en Goedereede.
Financieel belang:
De rijksoverheid geeft de gemeente Albrandswaard een bijdrage. Deze bijdrage is gelijk aan de bijdrage die de gemeente aan
OLIVER levert. Er zijn dus geen kosten voor de gemeente.
Ontwikkelingen:
De raad heeft op 30 mei 2011 een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Deze regeling beslaat de periode 20112014, met een herijking op 31 december 2012. Dit moment valt samen met het afschaffen van de "verplichte winkelnering" (de
door het Rijk beschikbaar gestelde educatiebudget dient verplicht te worden besteed bij een Regionaal Opleidingscentrum).
Gemeenten kunnen op 31 december 2012 zonder enige financiële gevolgen hun deelname in de gemeenschappelijke regeling
beëindigen.

G. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ)

Doel:
Doelstelling van het openbaar lichaam Midden-IJsselmonde is het realiseren van de VINEX locatie Midden-IJsselmonde en
het vervolgens overdragen van gronden ten behoeve van de exploitatie en beheer van de openbare ruimte, zoals door het
plangebied aangegeven en begrensd binnen het financiële, planologische, programmatische en kwalitatieve kader.
Betrokkenen:
De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht.
Financieel belang:
In samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelen van de VINEX-lokatie Midden-IJsselmonde. Door samenwerking
kosten besparen op het in exploitatie nemen van deze Vinex-lokatie, waarvan Plan Carnisselande (ca. 75%) ten behoeve van
de gemeente Barendrecht en Plan Portland (ca. 25%) ten behoeve van de gemeente Albrandswaard.
Ontwikkelingen:
Het jaar 2011 was voor de OMMIJ een jaar waarin de stagnatie van verkopen vanuit 2009 en 2010 zich verder doorzette, en
zelfs verhevigde. In het boekjaar 2011 zijn nauwelijks kavels verkocht.
Ook op de resterende projectmatige ontwikkelingen binnen het plangebied is nauwelijks vooruitgang geboekt. Voor de locatie
in Portlandse Hoek heeft de OMMIJ samen met de ontwikkelaar gekeken naar varianten voor herontwikkeling, echter heeft dit
tot op heden nog niet tot een verdere doorstart van deze ontwikkeling mogen leiden. Ook de ontwikkeling van het
Bedrijventerrein Portland heeft vertraging opgelopen. De ontwikkelaar is pas eind 2011 in verkoop gegaan in plaats van begin
2011.
Verder heeft de OMMIJ in 2011 veel aandacht besteed aan de afronding van de totale openbare ruimte binnen haar
plangebied. Deze is nu zo goed als afgerond, wat overblijft is alleen de inrichting rondom de bouwblokken van de nog te
realiseren ontwikkelingen. Ondanks dat nog een fors aantal vrije kavels te verkopen zijn, en de laatste projecten geen
voortgang vertonen, heeft OMMIJ ervoor gekozen de openbare ruimte in haar definitieve vorm zoveel mogelijk af te ronden.
Voor de locatie Portland is het openbare gebied vrijwel afgerond.
De OMMIJ heeft in 2011 opnieuw, in de lijn van de laatste jaren, haar personeelsinzet aangepast op de teruglopende
ontwikkelingen en de aflopende werkzaamheden. Dit zal ook voor 2012 en 2013 gelden.
Samengevat kan het jaar 2011 voor de OMMIJ worden beschouwd als een jaar waarin de afronding van de inrichting van de
openbare ruimte vrijwel haar beslag heeft gekregen.
Ten aanzien van de enkele, nog niet gerealiseerde deelplannen is actief gereageerd naar de ontwikkelaars, met tot nu toe
geen resultaat. De gemaakte kosten zijn passend binnen de bestaande exploitatie. Inkomsten zijn er echter nauwelijks
geweest; wat een directe relatie heeft met de slechte situatie op de vastgoedmarkt.
In 2011 is het exploitatieresultaat van de OMMIJ wel verbeterd ten opzichte van haar prognose tot eind 2013, dit is een direct
gevolg van het voordelig afsluiten van het restant grote projecten (bijdrage aanleg Verlengde Zuiderparkweg en aanleg
Geluidsscherm A15). Daarnaast heeft de OMMIJ onder gunstige condities leningen kunnen afsluiten. Voor de gemeente
Albrandswaard betekent dit dat de OMMIJ een positief resultaat blijft realiseren waarbij ook rekening is gehouden met
gewijzigde risicofactoren tot het einde van de totale realisatie van de locatie.
Momenteel wordt gestreefd naar een opheffing van de OMMIJ, ten laatste op 31 december 2013. In het voorjaar van 2012
wordt bezien of eerder een afsluiting, met overdracht van de resterende exploitatie aan de beide gemeenten, kan
plaatsvinden.
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H. Gemeenschappelijke Regeling HALT Rotterdam-Rijnmond

Doel:
Deze regeling heeft tot taak het verder verbeteren van de kwaliteit van samenwerking tussen de HALT-bureaus in de regio
door middel van verplichtende werkafspraken met de relevante partners en onderlinge uniformering van de werkprocessen,
het betrokken houden van de deelnemende gemeenten bij de HALT-organisatie, de verantwoordelijkheid in de regio door de
HALT-organisatie blijvend en opnieuw vorm te geven en het begeleiden van het proces van verdergaande integratie van de
HALT-bureaus.
Betrokkenen:
De gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede,
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Schiedam,
Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne.
Bijdrage:
De uitvoering van de Halt-afdoening wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie. Het ministerie heeft de uitvoering van
de financiering gedelegeerd aan HALT-Nederland. Halt Nederland wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Justitie.
De preventieve activiteiten van de HALT-bureaus worden grotendeels gefinancierd door de gemeentes. Daarnaast worden
hiervoor fondsen geworven en leveren de provincies een bijdrage aan sommige projecten.
De bijdrage in 2011 was € 20.027.
Ontwikkelingen:
De besluitvorming over een nieuwe gemeenschappelijke regeling is nog niet afgerond. Inmiddels werken de medewerkers wel
vanuit een centraal kantoor. Het is de bedoeling om aansluiting te vinden bij de (landelijke) HALT-organisatie. Naar
verwachting worden de medewerkers per 1 januari 2013 onderdeel van HALT-Nederland. Het bestuur van de huidige
gemeenschappelijke regeling moet hierover nog een besluit nemen. Deze zal naar verwachting in het tweede kwartaal van
2012 komen. Dit besluit is echter in de afgelopen twee jaar om tal van redenen al verschillende keren uitgesteld.

I. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Doel:
De SVHW heeft tot taak de doelmatige uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van
belastingen, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de administratie van vastgoedgegevens. Het SVHW is een zelfstandige
overheidsorganisatie (een zgn. gemeenschappelijke regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende
werkzaamheden uit:
- de heffing en invordering van lokale belastingen;
- de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);
- de administratie van vastgoedgegevens;
- het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;
- de uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke
Beperkingen)
Betrokkenen:
Het SVHW is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten uit Zuid-Holland (Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht,
Bernisse, Bergambacht, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, Dirksland, Graafstroom, Goedereede, HardinxveldGiessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Liesveld, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Rozenburg,
Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zevenhuizen-Moerkapelle), waterschap Hollandse Delta en de RAD Hoeksche Waard.
Bijdrage:
Bijdrage in 2011 bedroeg € 178.000,-.
Ontwikkelingen:
Tot 2012 zorgde de SVHW voor de inning van de CAI-gelden. Hier brachten zij jaarlijks ca. € 8.000 voor in rekening. Met
ingang van 2012 vervallen deze kosten.

J. Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard – Ridderkerk
Doel:
Deze regeling (centrumgemeentenconstructie) is getroffen ter uitoefening van de bevoegdheden genoemd in de Wet werk en
bijstand, de Wet voorzieningen gehandicapten, (een deel van) de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet investeren in
jongeren, Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet Kinderopvang, de Wet Inburgering en de op deze wetten gebaseerde
regelgeving.
Betrokkenen:
De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk.
Bijdrage:
De verdeling van de kosten die uit deze regeling voortvloeien worden afzonderlijk met de centrumgemeente overeengekomen.
Bijdrage 2008: € 632.142,99
Bijdrage 2009: € 686.971,96
Bijdrage 2010: € 747.218,00
Bijdrage 2011: € 1.087.982,00
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Ontwikkelingen:
Bij de onderhandelingen over de bijdrage voor de jaren 2011 en verder is een verbetertraject afgesproken. Dit wordt periodiek
geëvalueerd. In september 2011 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Hieraan hebben de desbetreffende
portefeuillehouders, de gemeentesecretarissen, het afdelingshoofd WOS uit Albrandswaard, de Teamleider WOS uit
Ridderkerk en een beleidsmedewerker uit Albrandswaard deelgenomen. De conclusie was een algemene tevredenheid over
het verbetertraject.

K. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)

Doel:
De OGZRR heeft tot doel:
* het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het
rechtsgebied van het lichaam;
* het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
* alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.
Betrokkenen:
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan
den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen
en Westvoorne.
Bijdrage:
Voorschot bijdrage 2011: € 132.670,- (definitieve afrekening volgt in het tweede kwartaal met de jaarrekening van de GGD).
Voor extra inspecties kinderopvang is hier een bedrag van € 1.860,- bijgekomen.
De gemeenschappelijke regeling is eigenlijk een ‘lege regeling’. Het risico ligt geheel bij de gemeente Rotterdam, waardoor er
ook nooit een afrekening plaatsvindt van mee- en tegenvallers op de basistaken. Verliezen worden opgehoest door
Rotterdam, en meevallers komen eveneens toe aan Rotterdam. Dit is tot nu toe nooit nagecalculeerd. Gezien de uitkomst van
de herziening van de regiobegroting wordt er overigens vanuit gegaan dat de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren heel
wat heeft toegelegd op de gemeenschappelijke regeling, want voor de basistaken werd gerekend met uurtarieven die de
integrale kostprijs niet dekten.
Ontwikkelingen:
Per 1 januari 2011 CJG Rotterdam-Rijnmond definitief ontvlochten met de instelling van de Raad voor Publiek Belang, waarin
wethouder M. Rombout namens de gemeente Albrandswaard zitting heeft. CJG RR verzorgt vanaf dat moment in een
subsidierelatie met gemeenten zowel de jeugdgezondheidszorg 0-4 (was al sinds 1 januari 2010) als de
jeugdgezondheidszorg 4-19 (was tot 2011 onderdeel van het basistakenpakket).
Daarnaast is de gemeente vertegenwoordigd in vijf rechtspersonen/vennootschappen:

L. Stichting Distripark

Deze stichting heeft tot doel de instandhouding van goederendistributiecentrum Distripark.

M. ENECO Holding N.V.

Eneco heeft tot taak de levering van gas en elektra in het werkgebied. Na invoering van de Splitsingswet mag de gemeente
49% van haar aandelen in het netwerkbedrijf en alle aandelen in het productiebedrijf verkopen. De gemeente heeft 20.830
aandelen in Eneco. Het dividend bedroeg in 2011 afgerond € 295.000,- en is ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

N. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Evides Holding. Evides levert (drink)water in de provincies Zuid Holland,
Zeeland en Noord Brabant. Het dividend bedroeg in 2011 € 225.000,- en is ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

O. Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a.

Deze onderlinge waarborgmaatschappij levert verzekeringsproducten aan de overheid.

P. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke dienstverlening voor de burger.
Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, zal de gemeente het aandelenbezit een duurzaam karakter
laten behouden. De gemeente heeft 3.510 aandelen in BNG. Het dividend is redelijk stabiel van omvang en wordt jaarlijks
terughoudend geraamd en ingezet als structureel dekkingsmiddel. In 2011 bedroeg het dividend afgerond € 8.000,-.

Q. GEM Essendael CV en Essendael Beheer BV

GEM Essendael CV is een samenwerking tussen de gemeente Albrandswaard en ontwikkelingsmaatschappij BWB/ZW BV
(Bouwfonds) en Essendael Beheer BV met als doel locatieontwikkeling. Essendael Beheer BV is beherend vennoot van GEM
Essendael CV.
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R. Stichting CJG Rotterdam-Rijnmond
Zie hiervoor onder OGZRR
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4.6 Onderhoud kapitaalgoederen
Achtergrond

De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken en recreëren. In deze
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn waarbinnen het onderhoud van deze
kapitaalgoederen plaats dient te vinden. Deze paragraaf is te bezien als een verdere uitwerking van het programma Buurt en
Buitenruimte.
Binnen de openbare ruimte bezit de gemeente Albrandswaard de volgende kapitaalgoederen;
 Het openbaar groen
 Wegen, straten en pleinen binnen de bebouwde kom
 Gemeentelijke riolering
 Gemeentelijke gebouwen
 Waterbodems, beschoeiingen, bruggen en openbare kunstwerken
 Verkeer- en straatnaamborden
 Openbare verlichting
 Speelvoorzieningen
 Straatmeubilair

Beleidskaders

Het beleid voor het onderhoud kapitaalgoederen is onder ander opgenomen in de beleidsnota’s Groenbeleidsplan,
Gemeentelijk Rioleringsplan, het Wegen categoriseringsplan, Speelruimtebeleidsplan en het programma Duurzaam Veilig en
de beheerplannen voor wegen, riolering, groenvoorziening, straatreiniging en verkeersmiddelen, bruggen, openbare
verlichting en gebouwen. In de nota “Beheerplannen openbare ruimte Planning 2005-2011” is het onderhoud tot en met 2011
vastgelegd. Deze is bij raadsbesluit van 24 maart 2005 vastgesteld.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de beschrijving van de kwaliteit zijn of worden opgenomen binnen
beheerprogramma’s. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau
en uiteraard de jaarlijkse lasten.
Zoals voor alle beheerplannen, geldt voor deze plannen dat de beschikbare middelen op gespannen voet staan met het
gewenste kwaliteitsniveau. Op basis van de nieuwe beheersverordening (art 212 Gemeentewet) zijn aan de raad
beheerplannen aangeboden over het onderhoud van de verschillende categorieën kapitaalsgoederen. Hieronder wordt op de
stand van zaken ingegaan en kunnen door de raad de kaders voor het toekomstig beleid worden uiteengezet.

Zorg voor de openbare ruimte

Planmatige aanpak van de openbare ruimte is mogelijk geworden door het vaststellen van verschillende beheerplannen.
Het beheer van de openbare ruimten is centraal ondergebracht bij de Klantgroep Gebruikers Openbare Ruimte. In 2009 is een
tussenrapportage opgesteld over de voortgang en stand van zaken om het gewenste eindbeeld in 2011 te kunnen realiseren
en welke inspanningen nog verricht moeten worden om dat te bereiken. Met deze zogenaamde nulllijn is tevens de volgende
stap gezet voor het opstellen van het nieuwe beheerprogramma voor de herziene planperiode tot 2013.
Doelen:








Politieke kwaliteitssturing (streefbeelden en niveaus) mogelijk maken;
Voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen (productaansprakelijkheid);
Budgetbeheersing;
Integrale afstemming tussen beheeractiviteiten;
Termijnplanning voorhanden;
Voldoen aan de eisen van de provincie;
Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.

Beheerplannen

Aan de hand van de uitkomsten van de operationele beheerplannen en een prognose van de beheerkosten van de
beheerplannen is tot en met 2013 een onderhoudsplanning opgesteld en zijn hiervan de onderhoudsbudgetten geraamd. Met
het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte is ook een keuze gemaakt in de te hanteren kwaliteitsniveaus. Voor het
hanteren van de kwaliteitsniveaus heeft de landelijk erkende CROW-normeringen de voorkeur gekregen.
De budgetruimte heeft geleid tot een matig maar acceptabel kwaliteitsniveau, waarbij het besluit tot vervanging van de
bestratingsmaterialen zal leiden tot een hoger kwaliteitsbeeld van de wijk.
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Wegen

De onderhoudsplicht van wegen binnen de bebouwde kom valt onder de Wegenwet. Van de gemeente wordt als
wegbeheerder verwacht voldoende te doen aan het onderhoud van de wegen in ruime zin. Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot
klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot schadeclaims.
De financiering van het kleinschalig onderhoud en/of reconstructies van het totale wegenbestand is vanaf 2005 voor de
toekomst inzichtelijker en beheersbaar geworden. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het beschikbare budget
is hierbij onderbouwd.
Bij de opzet van het beheerprogramma is mede gerekend met een gebiedsgerichte inhaalslag binnen 6 jaar van de
onderhoudsachterstand.
Kwaliteit:
Uitgangspunt voor het wegen beheerplan is het CROW kwaliteitsniveau 2 (minimaal). Bij dit kwaliteitsniveau wordt gerekend
met herbestrating van de aanwezige materialen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is gekozen om, indien noodzakelijk,
funderingslagen aan te brengen c.q. te verbeteren ter voorkoming van spoorvorming.
Uit oogpunt van esthetische kwaliteit is zeker in de oudere wijken gekozen voor het toepassen van nieuwe steenachtige
materialen met een lange kleurechte levensduur.
Budget:
Voor de uitvoering van het wegen beheerplan is voor het jaar 2011 € 728.378,- uitgegeven. Daarnaast zijn in 2011
reconstructies (algehele herbestrating) een bedrag van € 2.100.000,- uitgevoerd in de Stationsstraat, Vogelbuurt (fase 2),
Koninginnebuurt (fase 2) en Albrandswaardseweg.

Riolering
De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer.
Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de
richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). Onvoldoende zorg voor het gangbaar
houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en
schadeclaims.
Afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering blijft voorlopig een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de
vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlakte water, zeker gezien de verwachte klimaatveranderingen.
Het huidige rioolsysteem is geheel in kaart gebracht. Op basis van de hiermee verkregen informatie is het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Dit plan vormt de basis voor verder planvorming van rioolwerkzaamheden in de komende
jaren. De beschreven acties van dit GRP zijn verwerkt in de integrale beheer aanpak. In het beheerplan riolering zijn de uit te
voeren werkzaamheden beschreven voor de komende jaren, met de daarbij benodigde investeringskredieten.
Kwaliteit:
Volgens landelijk afgesproken maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet gesproken in termen van
kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van schadeklassen. Voorbeeld van deze schadeklassen zijn:
scheurvorming in buizen, wortel-ingroei, axiale verzakking en zandinloop.
De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zozeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, gewoon of extensief
onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met
videocamera), waarbij de bevindingen worden uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die
normaliter 40 tot 50 jaar mee moet kunnen gaan, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de
aanleiding voor het verrichten van deze inspecties.
Budget:
Voor uitvoering van het riool beheerplan is voor het jaar 2011 € 491.925,- aan vervangings- en reconstructie investeringen
gepleegd. De exploitatielasten voor het gehele onderhoud van riolen en gemalen bedroeg in 2011 € 1.512.338,-. Vervanging
van het rioolstelsel in 2011 is gerealiseerd in de Stationsstraat, Vogelbuurt (fase 2), Koninginnebuurt (fase 2),
Albrandsewaardweg, Kleidijk, renovatie van 6 wijkgemalen, Emmastraat (centraal ontwikkeling Poortugaal) en Louwerensplein
(centrum ontwikkeling Rhoon).
Aandachtspunt:
Het rioolwater van Portland wordt via het rioolstelsel van de gemeente Barendrecht tegen aanzienlijke kosten rechtstreeks
naar de zuivering Heinenoordtunnel gebracht zonder het Albrandswaardse stelsel te belasten. In 2010 is een overleg
opgestart met de gemeente Barendrecht over de vergoedingen voor het afvoeren van afvalwater via het rioolstelsel
Barendrecht.
Bij verdere uit- en inbreiding binnen de gemeente zullen maatregelen getroffen moeten worden om niet
over de capaciteitsgrens van 1.000 m3 p/uur te komen. Afkoppeling van het hemelwater in bestaande
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gebieden geven capaciteit voor puur te zuiveren afvalwater. Binnen de beheerplannen wordt zoveel als
mogelijk hierop ingespeeld bij rioolvervanging.

Gebouwen

Het bureau Planon heeft van alle gemeentelijke gebouwen het onderhoudsniveau in beeld gebracht. Met de gegevens uit dit
onderzoek is een beheerplan voor de gemeentelijke panden, scholen en de strategische panden opgesteld met de te
verwachten onderhoudskosten. Met deze gegevens is een onderhoudsprogramma opgesteld.
In juni 2007 is het planmatig onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen inclusief de klachtenafhandeling uitbesteed aan een
daartoe gespecialiseerd bedrijf. Vanaf 2011 wordt de administatieve afhandeling van de klachten weer intern gedaan en
worden de onderhoudswerkzaamheden aan veelal lokale bedrijven gegund. Voor de periode 2011 is nog steeds enige
terughoudendheid in het aanbesteden van groot planmatig onderhoud geweest.
Kwaliteit:
Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van gelijkwaardige kwaliteit;
 Het hanteren van instandhouding onderhoud bij passief onderhouden gebouwen.

Verkeer- en straatnaamborden
Het doel van dit beheerprogramma is het implementeren van gegevens, waarbij een digitaal beheersysteem voor
verkeerszaken is opgebouwd, aan de hand waarvan kan worden uitgevoerd, geregistreerd en beheerd. Dit beheerplan is ook
in maart 2005 vastgesteld en inmiddels operationeel. Jaarlijks wordt het gehele bordenbestand gecontroleerd en onderhouden
aan de hand van het beheersysteem.
Kwaliteit:
Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormering systeem ontwikkeld.
Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:
 Veiligheid: het juiste bord op de juiste plaats;
 Zichtbaarheid: technische normen voor reflectie.
Deze onderdelen zijn derhalve in het beheerplan verwerkt.
Budget:
Voor uitvoering van het beheerplan verkeersmiddelen is voor het jaar 2011 € 301.780,- besteed. Daarnaast is voor € 64.375,aan verkeersregelsinstallaties en verkeersveiligheidsmaatregelen geïnvesteerd.

Groen
Het bestaande in 1997 door de DG Groep opgeleverde groenbeheersysteem is in 2009 geactualiseerd. Een niet onbelangrijk
onderdeel van het systeem is het toekennen van de onderhoudsniveaus.
De informatie uit het groenbeheersysteem wordt gebruikt als sturingsinformatie voor het openbaar groen. Hierdoor zal het
inzicht in het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente sterk toenemen. Het in 2009 vastgestelde Groenbeleidsplan
is leidend ten aanzien van de maatregelen voor het behoud en versterking van het groen en bomen.
Kwaliteit:
Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor openbaar groen wordt in onze gemeente kwaliteitsniveau 2-3 (normaal tot goed)
gehanteerd. Dit past bij het streven om een “groene gemeente” te willen zijn en voldoet aan de visie ten aanzien van sociale
veiligheid en milieu.
Opgemerkt dient te worden dat gezien de hiervoor noodzakelijk budgetten de kwaliteit dichter bij 2 “normaal” en verder van 3
“goed” ligt. Het verbod van het bestrijdingmiddel Casoron, wat binnen de gemeente wordt ingezet voor de bestrijding van
onkruid, heeft tot gevolg dat deze bestrijding meer handmatig (schoffelen) zal moeten geschieden. Het niet meer mogen
gebruiken van dit bestrijdingmiddel vergt een extra arbeidsinzet van circa € 100.000,- om het gewenste kwaliteitsniveau te
waarborgen.
Budget:
Voor de exploitatie van het gemeentelijk groen is volgens het groenbeheerplan voor het jaar 2011 € 2.170.933,- besteed. Voor
de vervanging van een sportveld, diverse beschoeïingen is € 388.792,- geïnvesteerd.
Aandachtspunt:
In het Bomenstructuurplan staan aanbevelingen genoemd ter versterking van de structuren binnen de gemeente. Voor de
financiering hiervan wordt een “groenfonds” gevormd dat gevoed wordt met vergoedingen ten laste van bouw en
herontwikkelingsprojecten waarin bestaande bomen onvermijdelijk dienen te worden geveld. Overigens moeten hiervoor nog
afspraken gemaakt worden met de afdeling bestuur in casu projectontwikkelaars.
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Spelen
Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente.
Dit is verwoord in het door de raad vastgestelde Speelruimteplan 2008 - 2020. Met het door de raad beschikbaar gestelde
budget is een inhaalslag gemaakt met het plaatsen van speeltoestellen en het herinrichten van speellocaties. Op verzoek van
de raad wordt eerder genoemd Speelruimteplan wordt herzien en inhoudelijk meer handvatten bieden om tot een gericht
beheer van speelvoorzieningen te komen.
Kwaliteit:
Door de beschikbaar gestelde budgetten zal de kwaliteit in de loop der jaren zeker toenemen.
Budget:
Voor de exploitatie van speelruimten is voor het jaar 2011 € 180.881,- besteed. Op grond van het Besluit Begroting en
Verantwoording is de voorziening Speelvoorzieningen omgezet in een reserve. De storting in een reserve loopt niet via het
product Onderhoud Speelvoorzieningen. Hierdoor is het beschikbare budget voor het product lager dan afgelopen jaar.
Daarnaast is in 2010 eenmalig € 150.000,- beschikbaar gesteld voor het opzetten van een speeltuinvereniging in Portland.
Door verschillende ontwikkelingen rond de speeltuinvereniging is het nog niet mogelijk de beschikbare bijdrage uit te keren.
In 2011 wordt € 28.000,- in de reserve speelvoorzieningen gestort om in de toekomst de kosten voor onderhoud en vervangen
van de speelvoorzieningen in Portland mogelijk te maken.
Aandachtspunt:
Er moet in het speelruimteplanplan ruimte zijn voor het realiseren van burgerinitiatieven voor nieuwe speellocaties en het
renoveren van bestaande speellocaties.

Straatreiniging

Voor de straatreiniging is conform landelijk vastgestelde normen beleid vastgesteld. Op basis van deze normen is een
beheerplan opgesteld voor het vegen en schoon houden van de openbare ruimte. Het beheerplan werkt met
schoonheidsgraden volgens het systeem van Nederland Schoon. Voor het bepalen van de gewenste beeldkwaliteit zijn
beleidskeuzes gemaakt en vervolgens uitgewerkt in beheer- en uitvoeringsplannen (incl. RAW-bestekken). Het beheerplan
straatreiniging inclusief het te hanteren kwaliteitsniveau is eveneens in maart 2005 vastgesteld. Binnen het onderdeel
schoonhouden van de openbare ruimte valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen, dat zoals eerder aangegeven niet
meer vanwege wettelijke maatregelen door spuiten gebeurd, maar door schoffelen.
Kwaliteit:
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. Daarom wordt in de dorpscentra (winkelgebieden)
kwaliteitsniveau A (schoon) als norm gehanteerd en voor het overige deel van de openbare ruimte kwaliteitsniveau B (matig
schoon).
Budget:
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan straatreiniging zijn voor het jaar 2011 uitgekomen op € 713.620,-.

Bruggen

Voor het beheren en onderhouden van de 61 bruggen is een beheerplan opgesteld en door de Raad in december 2007
vastgesteld.
Ten aanzien van gemiddelde onderhoudskosten en levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen vastgesteld. Reden
hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten en de toegepaste constructie. Door het
ontbreken van deze normeringen is het nodig per object deze regelmatig monitoren d.m.v. inspectie, hieruit kan het
degeneratieverloop worden bepaald, het benodigde onderhoud en de frequentie ervan.
Kwaliteit:
Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna genoemde aspecten
afgewogen:
 Veiligheid;
 Levensduurverlengend;
 Schoonhouden;
 esthetische aspecten.
Aan de hand van de verkregen basisgegevens, een technische inspectie en voorgaande uitgangspunten, is een beheerplan
tot stand gekomen. Dit geeft inzicht in wat en wanneer aan onderhoud nodig is om de kwaliteit zoveel mogelijk te verkrijgen en
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te behouden. Het daarin opgenomen meerjarig vervangingsplan geeft aan waar, wanneer en wat vervangen zal moeten
worden.
Budget:
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan bruggen is voor het jaar 2011 € 76.376,-. Aan vervanging en
levensduurverlengend onderhoud is € 37.617,- besteed.

Openbare verlichting
Het beheerplan Openbare Verlichting formuleert uitgangspunten met betrekking tot:
 Sociale veiligheid;
 Verkeersveiligheid;
 Leefbaarheid en esthetica;
 Landelijke- en Europese normen/kwaliteit.
Bij het opzetten van de onderhoudsplanning zijn in eerste instantie de activiteiten bepaald die in de eerste 5 jaar moeten
worden uitgevoerd voor het wegwerken van knelpunten en het inlopen van de onderhoudsachterstand.
Momenteel is de gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve onderhoud uitbesteed aan een daartoe
gespecialiseerd bedrijf.
Kwaliteit:
Bij het vaststellen van het beheerplan is rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van de verlichting en die met betrekking tot verlichtingsmaterialen.
De verlichtingskwaliteit is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel aanbevelingen opgesteld. De nieuwe Europese normen voor wegverlichting zijn hiervoor
als uitgangspunt genomen.
De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporenbeleid ten aanzien van de te hanteren verlichtingsniveaus:
1.
De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur binnen de bebouwde kom, dient te voldoen
aan de richtlijnen gesteld in de NPR.
2.
Langs wegen buiten de bebouwde kom zal op beperkte schaal openbare verlichting worden aangebracht,
zogenaamde oriëntatie verlichting; indien de verkeersveiligheid daartoe aanleiding geeft zal een hoger
verlichtingsniveau gehanteerd worden.
Uitgangspunt van de openbare verlichting is het voldoen aan de minimale verlichtingseisen die bij het zorgdragen voor
veiligheid noodzakelijk zijn.
Budget:
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan Openbare verlichting zijn voor het jaar 2011 uitgekomen op
€ 471.606,-,.
Daarnaast is conform het vervangingsplan Openbare Verlichting voor 2011 € 189.909,- besteed.
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4.7 Grondbeleid
Inleiding
In de verplichte paragraaf grondbeleid komt elk jaar aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen
te bereiken. Deze verplichting volgt uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het idee
achter de paragraaf grondbeleid is om de raad transparantie in het grondbeleid te bieden. Voor de raad dient de volgende
informatie beschikbaar te zijn:
1. Visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen;
2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie (zie MPO);
4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming (zie MPO);
5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken (zie MPO).
Tegelijkertijd met de jaarrekening wordt het Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) ter vaststelling aan de Raad
voorgelegd. In het MPO worden de onderdelen 3 t/m 5 uitvoerig beschreven en komen zodoende in deze paragraaf niet
uitgebreid aan bod. Onderstaand wordt ingegaan op de onderdelen 1 en 2: visie op grondbeleid en een aanduiding van de
wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert.

Algemeen

In de paragraaf grondbeleid komt aan bod welke instrumenten van het grondbeleid de gemeente in heeft gezet om de
bestuurlijke doelen te bereiken. De bestuurlijke doelen zijn daarbij vastgelegd in de begroting, maar ook in visiedocumenten
en beleidsnota’s. Het belangrijkste doel is om kwalitatieve gewenste ontwikkelingen verantwoord te blijven stimuleren.
Het grondbeleid heeft door de economische crisis een nog markantere rol gekregen binnen de (ruimtelijke) ontwikkelingen van
onze gemeente. Juist in deze tijd is het gemeentelijke beleid gericht op kansen en sturingsmogelijkheden. Om dit te kunnen
doen is in eerste instantie inzicht gecreëerd. Het afgelopen jaar zijn de grondexploitaties bewaakt en getracht te optimaliseren.
Voor verschillende gewenste ontwikkelingen zijn overeenkomsten getekend en risico’s afgedekt. Daarnaast is een draaiboek
vastgesteld hoe marktinitiatieven worden begeleid en hoe het kostenverhaal is geregeld. Dit heeft geleid tot een toename van
de marktinitiatieven. In deze roerige tijden waar het grondbeleid veelvuldig ter discussie wordt gesteld kunnen wij stellen dat
het afgelopen jaar grondbeleid is geoptimaliseerd en de risico’s beheersbaar zijn.
Aan de hand van de volgende onderwerpen is de ontwikkeling van het grondbeleid duidelijk gemaakt.
- Toekomstvisie en nota grondbeleid;
- Visie op doelstellingen en programma;
- Meerjaren prognose ontwikkelingsprojecten (MPO);
- Vastgoed.

Toekomstvisie en nota Grondbeleid
In 2011 zijn de contouren van de Toekomstvisie 2025 duidelijk geworden. Aan de hand van de Toekomstvisie wordt
uiteindelijk de Structuurvisie opgesteld. Lopende dit traject is de nota Grondbeleid 2007 niet geactualiseerd. Dit mede om de
nota te laten aansluiten met de structuurvisie. In de nota grondbeleid 2007 wordt nog uitgegaan van een actieve rol van de
gemeente op het gebied van grondposities, waardoor mogelijkheden ontstaan om invulling te geven aan diverse
gemeentelijke programma´s. Hiermee is in het afgelopen jaar zeer terughoudend omgegaan, ook gelet op de financiële
onzekerheid in de markt. Wel is duidelijk dat in het afgelopen jaar de positie van de gemeente als kopende partij is versterkt.

Visie op doelstellingen en de programma’s
De financiële uitgangspunten van de gemeente Albrandswaard voor het grondbeleid en de projecten zoals opgenomen in het
MPO zijn:
- Sluitende grondexploitatie;
- Financiële middelen die door projecten worden gegenereerd, worden ingezet om voorzieningen te realiseren die
de strategische missie van Albrandswaard versterken en ter aanvulling van de financiële reserves.
De diverse ontwikkellocaties hebben direct invloed op de financiële positie van de gemeente door het toevoegen van gelden
aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. De positieve resultaten worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Duidelijk
mag zijn dat om te kunnen participeren en te kunnen sturen in de planontwikkeling bepaalde grondposities noodzakelijk zullen
blijven.
Bij verwervingen heeft het college de risico’s zoveel mogelijk ingeperkt. Het betreft in het afgelopen jaar met name de
verwerving van BBL-gronden die mogelijk kunnen worden ingezet in de ontwikkeling van de rand van Rhoon en de polder
Albrandswaard. In het afgelopen jaar zijn geen nieuwe voorkeursrechten gevestigd.
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Grondexploitaties en Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

Binnen de nu voorliggende jaarrekening en specifieker in het MPO zijn de diverse grondexploitaties, niet in exploitatie
genomen gronden en marktinitiatieven opgenomen. De afwijkingen ten opzichte van vastgestelde budgetten zijn hieronder
toegelicht. De stand van zaken rond de grondexploitaties, de niet in exploitatie genomen gronden en de marktinitiatieven zijn
uitgewerkt in het MPO waarnaar dan ook verwezen wordt.

Grondexploitaties

Don Bosco
De grondexploitatie Don Bosco is per 31 december 2011 afgesloten en het positieve resultaat ad € 217.000,- zal als winst via
het rekeningresultaat aan de Algemene reserve worden toegevoegd. Het resultaat is daarbij € 73.000,- lager dan de
vastgestelde grondexploitatie. Dit komt doordat in de grondexploitatie nog rekening is gehouden met een bijdrage vanuit
Beheer en Onderhoud.

NIEGG
Albrandswaardsedijk 131
De boerderij aan de Albrandswaardsedijk 131 is verkocht en dit levert inclusief alle kosten een lichte winst op van € 18.000,-.
Deze winst zal ook via het rekeningresultaat toegevoegd worden aan de algemene reserve.
Hofweg vml terrein de ronde
Alle werkzaamheden zijn verricht en het project is per 31 december 2011 afgesloten. De winst ad € 80.000,- zal via het
rekeningresultaat toegevoegd worden aan de Algemene reserve. Hierbij wordt aangetekend dat de terugbetaling van de
subsidie voor de functieveranderingslocatie ter grootte van € 75.000,- is verrekend binnen de post uitbreidingsplannen die
mede hierdoor is overschreden. In feite lopen beide posten tegen elkaar weg, immers het positief resultaat is veroorzaakt door
de ontvangen subsidie.
Bouw en Woonrijpmaken Noodlokalen Portland
Ten behoeve van de realisatie van de noodlokalen is een budget van € 30.000,- vrijgemaakt vanuit het project School
Portland. De gemaakte kosten ad € 28.000,- vallen hierbinnen en aangezien de werkzaamheden zijn verricht is het project
afgesloten.
School Portland
Dit project betreft de afwikkeling van de ontwikkeling van sportschool Portland en is in 2011 een krediet verstrekt ter waarde
van € 233.000,-. Daarnaast is de huidige semi permanente school ABBW verkocht. Het saldo van de kredietstelling en de
verkoop van de ABBW geeft een positief resultaat van € 50.000,-. Hiervan is € 30.000,- gebruikt voor het bovengenoemd
project Bouw en Woonrijpmaken Noodlokalen Portland en het restant zal via het rekeningresultaat worden toegevoegd aan de
Algemene reserve. Ter toelichting is er voor de nieuwbouw van de school in Portland afzonderlijk een krediet beschikbaar
gesteld.
Verkoop Rijsdijk 17 a/b
De resterende werkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte zijn in het begin van 2011 gerealiseerd. Het project is met een
verlies van € 13.000,- afgesloten.
Restauratie Boerderij Verhoeff
Boerderij Verhoeff was als project opgenomen in de financiële verantwoording, maar doordat besloten is geen verdere
uitgaven te verrichten aan dit project, is deze met een verlies van € 52.000,- afgesloten.

Overzicht geprognosticeerde resultaten grondexploitaties

De grondexploitaties worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad waarna jaarlijkse herziening plaatsvindt.

Samenwerkingsverbanden

In het afgelopen jaar is binnen de OMMIJ verder gewerkt aan de afbouw van de organisatie. Middels de afzonderlijke
jaarrekening wordt u hierover geïnformeerd.
Voor de grondexploitatie Essendael is in samenwerking met Bouwfonds Ontwikkeling de B.V. Essendael ingericht. Door de
economische crisis staat de grondexploitatie Essendael fors onder druk. Ook de B.V. Essendael stelt een afzonderlijke
jaarrekening op.

Vastgoed

In het afgelopen jaar is een inventarisatie uitgevoerd naar vaste activa. Uit deze inventarisatie is een aantal activa gekomen
die voor vervreemding in aanmerking komen. Inmiddels zijn deze activa getaxeerd en wordt een plan van aanpak opgesteld
voor de verkoop.
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5.1 Balans
In dit hoofdstuk presenteren wij de balanspositie van de gemeente. Per 1 januari 2004 gelden de in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) opgenomen regels voor de opstelling van de balans.
De waarderingsgrondslagen voor de balans worden toegelicht in paragraaf 5.3.
Een nadere toelichting en specificatie van de balans zijn terug te vinden in paragraaf 5.4
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Balans per 31 december 2011

Ultimo
2011

Ultimo
2010

Bedragen x € 1,000,-

Activa
Vaste activa
Inmateriële vaste activa
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht
- overige Investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekking aan:
- deelneming
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
Leningen aan:
- woningbouwcorperaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
- Overig langlopende leningen u/g
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Bijdrage aan activa in eigendommen van derde

-

-

46.404
44
44.065
2.295

48.639
44
46.573
2.022

3.076

3.076

1.556
105
-

1.556
105
-

1.415
-

1.415
-

Totaal vaste activa

49.480

51.715

12.594

12.440

Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen
- Vooruitbetalingen

-

6.163
6.432
-

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

6.686
5.754
-

5.822
58
371
5.394
-

6.133
79
966.150
-

6.284

Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi

6
6.277

314
3
311

1.278

1.564

Totaal vlottende activa

25.978

20.451

Totaal-activa

75.458

72.166

Overlopende activa
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Balans per 31 december 2011

Ultimo
2011

Ultimo
2010

Bedragen x € 1,000,-

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Voor egalisatie van tarieven
- Overige bestemmingsreserves
- Nog te bestemmen resultaat

25.096

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinatellingen
- binnenlandse banken en overige financiëlen instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en over.sectoren
- Waarborgsommen
- Verplichtingen uit hoofde van financiel-lease overeenkomsten

20.928

1.067

1.156

24.044
15-

21.003
1.231-

1.453
1.453
-

1.255
1.255
-

41.576

40.496

-

-

41.568
8
-

40.488
8
-

68.125

Totaal vaste passiva

62.680

Vlottende passiva

3.622

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
- Kasgeldleningen
- Bank - en girosaldi
- Overige schulden

3.622

Overlopende passiva
- Voorschotten van derden verkregen middelen
- Nog te betalen bedragen

496
3.215

4.573
1.611
2.962

3.711

4.913
1.401
3.512

7.333

9.486

Totaal passiva

75.458

72.166

Gewaarborgde geldleningen
Garantstellingen

113.691
-

125.603
-

Totaal vlottende passiva
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5.2 Programmarekening
Programma's

Lasten

Raming 2011
Raming 2011
voor wijziging
na wijziging
1 - Veiligheid

Realisatie 2011

Verschil

1.304.038

1.375.086

1.360.427

14.659

Baten

853

853

77.674

76.821

Saldo

1.303.185

1.374.233

1.282.753

91.480

2 - Burgers en Bestuur
Lasten

7.956.362

11.691.377

13.139.528

1.448.151-

Baten

2.082.804

11.103.745

11.240.302

136.557

Saldo

5.873.558

587.632

1.899.226

1.311.594-

3 - Kennis en Welzijn
Lasten

15.504.593

15.621.383

15.806.367

184.984-

Baten

5.574.713

6.066.102

6.596.082

529.980

Saldo

9.929.880

9.555.281

9.210.285

344.996

4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen
Lasten

4.192.828

6.139.465

9.360.638

3.221.173-

Baten

3.093.949

4.521.305

7.358.622

2.837.317

Saldo

1.098.879

1.618.160

2.002.017

383.857-

5 - Buurt en Buitenruimten
Lasten

11.945.961

12.310.647

11.966.915

343.732

Baten

5.603.255

6.142.295

6.479.502

337.207

Saldo

6.342.706

6.168.352

5.487.413

680.939

24.548.208

19.303.658

19.881.693

578.035-

Totaal saldi programma's
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Dekkingsmiddelen

Raming 2011
Raming 2011
voor wijziging
na wijziging
6 - Middelen en Economie

Realisatie 2011

Verschil

Handel en Ambacht
Lasten

161.288

51.500

49.431

2.069

Baten

6.475

6.475

2.823

3.652-

Saldo

154.813

45.025

46.608

1.583-

Lokale heffingen en invordering
Lasten

206.199

194.000

178.939

15.061

Baten

5.193.556

5.306.782

5.491.367

184.585

Saldo

4.987.357-

5.112.782-

5.312.428-

199.646

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Lasten

-

-

5.341

5.341-

Baten

17.424.341

17.677.952

18.321.048

643.096

Saldo

17.424.341-

17.677.952-

18.315.707-

637.755

Dividend
Lasten

743.923-

Baten

745.304-

804

12.903-

595.223

608.126

732.401-

594.420-

137.981-

-

Saldo

743.923-

746.108-

Financieringsfunctie, treasury en geldleningen
Lasten

55.460

55.460

55.459

1

Baten

704.500

479.500

528.112

48.612

Saldo

649.040-

424.040-

472.653-

48.613

Overige algemene middelen en baten/lasten voorgaande jaren
Lasten

1.020.481

Baten

29.165

Saldo

991.316

315.240
1.986317.226

188.239

127.001

12.711

14.697

175.528

141.698

423.603

1.158.761

-

396.305

423.603

1.555.066

Resultaat kostenplaatsen
Lasten
Baten
Saldo
Totaal Middelen en
Economie

692.322

1.582.364

15.175707.497
21.951.035-

396.3051.978.669
21.606.255-

24.049.469-

2.443.214

Onvoorzien
Lasten

-

-

-

-

Baten

-

-

-

-

Saldo

-

-

-

-

Resultaat voor bestemming

2.597.173

2.302.597-
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Reserves

Raming 2011
Raming 2011
voor wijziging
na wijziging
1 - Veiligheid

Realisatie 2011

Verschil

Toevoeging

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

3.052

3.052

Saldo

-

-

3.052-

3.052

2 - Burgers en Bestuur
Toevoeging

-

-

-

-

Onttrekking

-

122.479

66.667

55.812-

Saldo

-

122.479-

66.667-

55.812-

3 - Kennis en Welzijn
Toevoeging

114.679

119.822

114.679

5.143

Onttrekking

65.024

74.990

89.466

14.476

Saldo

49.655

44.832

25.213

19.619

4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen
Toevoeging

-

-

106.848

106.848-

Onttrekking

-

308.644

218.618

90.026-

Saldo

-

308.644-

111.771-

196.873-

5 - Buurt en Buitenruimten
Toevoeging

1.202.525

1.370.876

2.137.736

766.860-

Onttrekking

487.024

1.046.700

477.662

569.038-

Saldo

715.501

324.176

1.660.074

1.335.898-

6 - Middelen en Economie
Toevoeging

57.083

4.680.019

4.587.805

92.214

Onttrekking

785.773

2.407.210

1.908.423

498.787-

Saldo

728.690-

2.272.809

2.679.382

406.573-

36.466

2.210.694

4.183.179

1.972.485-

Totaal saldi reserves
Resultaat na bestemming

2.633.639-

91.903

15.403-

107.306-

Opm. Resultaat na bestemming:
De 1e Tussenrapportage 2011 is begrotingstechnisch ten laste gebracht van de algemene reserve. In de financiële analyse op
hoofdlijnen (paragraaf 1.1 van het jaarverslag) is als basis genomen de financiële opstelling zoals aan de raad gepresenteerd
in de 2e Tussenrapportage 2011. Dit zorgt er voor dat de genoemde bedragen van het resultaat voor bestemming van elkaar
afwijken. Voor een uitgebreide toelichting op de afzonderlijke afwijkingen verwijzen wij u naar de financiële toelichting per
programma.
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5.2.1 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening
Algemeen
Deze paragraaf is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
1. Financiële positie jaarrekening 2011;
2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

5.2.1.1 Financiële positie jaarrekening 2011
Financieel resultaat programmabegroting 2011.
Voor het financieel resultaat van de jaarrekening verwijzen wij u ook naar paragraaf 1.1 van de inleiding.
De Programmabegroting 2011 ging uit van een positief saldo van € 46.033,-.
Na de eerste tussenrapportage 2011 werden we geconfronteerd met een negatief tussensaldo van de begroting van
€ 439.918,-. Na de 2e tussenrapportage 2011 is de uiteindelijke raming bijgesteld tot € 407.401,- negatief.
De Jaarrekening 2011, die het werkelijke financiële beeld over 2011 weergeeft, sluit uiteindelijk met een tekort van € 15.403,negatief.
Het structurele nadeel van per saldo € 94.000,- betrekken wij bij de 1e tussenrapportage 2012 en voorjaarsnota voor de
begroting 2013.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de ramingen 2011 zijn per programma nader toegelicht in hoofdstuk 3
(programmaverantwoording) van de Programmarekening 2011.

Resultaat van de stortingen en onttrekkingen van reserves op de exploitatie

Het BBV 2004 schrijft voor dat het resultaat dient te worden bepaald exclusief de stortingen in en onttrekking uit de reserves.
Dit om een zuiver beeld te kunnen krijgen van het resultaat van de begroting of de jaarrekening.
Stortingen
Uit de jaarcijfers 2011 blijkt, dat er in het exploitatiejaar 2011 een bedrag van € 6.947.067 is toegevoegd aan de reserves,
terwijl geraamd was een bedrag € 6.170.717.
Onttrekkingen
Er is voor een bedrag van € 2.763.888 onttrokken aan de reserves, terwijl hiervoor een bedrag van € 3.960.023 was geraamd.
Voor een verdere toelichting van mutaties per reserve verwijzen wij u naar de staat van
reserves en voorzieningen en de toelichting op de reservepositie in de paragraaf Weerstandsvermogen.

5.2.1.2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onderstaand treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. De belangrijkste hierbij zijn de onroerende
zaakbelastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Zowel de OZB-opbrengsten als de Gemeentefondsuitkering kennen geen vooraf bepaald bestedingsdoel. In dit programma
wordt ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn.
Voor een toelichting op de lokale heffingen verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.
Omschrijving
Lokale heffingen (OZB, hondenbelasting)
Onvoorziene uitgaven
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Dividendopbrengsten
Totaal

Begroot 2011
5.243.166
145.000
17.424.341
904.500
23.717.007
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Begroot 2011 na
wijziging
5.306.782
65.034
17.677.952
479.500
23.529.268

Werkelijk 2011
5.491.367
0
18.315.707
528.112
24.335.186
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Overzicht incidentele baten en lasten

In de programmabegroting was een aantal incidentele baten en lasten verwerkt. In onderstaand overzicht is aangegeven
welke dat waren en in hoeverre dat deze zijn gerealiseerd of uitgevoerd.
Programma
Burgers en Bestuur
Kennis en Welzijn
Ruimtelijke Ordening en Wonen
Middelen en economie

Baten

633.260
633.260

Lasten
5.000
102.000
50.000

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd

123.000

Analyse en toelichting op het resultaat
Hierna wordt een overzicht gepresenteerd van de structurele verschillen van baten en lasten 2011 ten opzichte van de stand
bij de vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2011.
Voor een nadere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse per programma in het Jaarverslag
2011.
Structurele gevolgen Jaarrekening 2011

Bedrag

Programma 1 - Veiligheid
De huuropbrengsten van de brandweerkazerne Albrandswaard zijn niet in de begroting opgenomen
Totaal

50.000
50.000

Programma 2 - Burgers en Bestuur
Minder uitgaven door minder huwelijken
Minder opbrengsten door minder huwelijken
Door de andere wijze van bemensing van de stembureaus kan structureel bespaard worden
Totaal

27.000
-40.000
7.000
-6.000

Programma 3 - Kennis en Welzijn
Campus obs Portland hogere belastinguitgaven
Fraudebestrijding - meer onderzoeken naar fraude
SWA huurt vanaf sept. 2011 ruimte in het Medisch Centrum Rijsdijk. Hogere huisvestingslasten
Medich Centrum Rijsdijk - meer verhuur
Energielasten Woonzorgcomplex Portland
WVG keuringskosten
Totaal

-4.000
-19.000
-11.000
27.000
-16.000
-10.000
-33.000

Programma 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen
Archeologiebeleid 2011 uitvoeren
Huuropbrengst woonwagensverlagen i.v.m. verwijderen van beschikbaar gekomen woonwagens
Totaal

-19.000
-4.000
-23.000

Programma 5 - Buurt en Buitenruimten
Sporthal Rhoon - extra beheerkosten
Sporthal Portland - schoonmaakkosten
Gymlokaal Poortugaal - schoonmaakkosten
Noodgebouw J. van Almondestraat
Baten begraafsplaatsrechten
Onderhoud sportcomplex (velden) Albrandswaardseweg Poortugaal
Totaal

-6.000
-11.000
-13.000
11.000
-23.000
-15.000
-57.000

Programma 6 - Middelen en Economie
Verlaging Dividendopbrengsten n.a.v. economische ontwikkelingen
Algemene Uitkering bijstelling maatstaven
Totaal
Totaal van de structurele gevolgen Jaarrekening 2011

-150.000
125.000
-25.000
-94.000
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5.3 Grondslagen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
1.
2.

3.
4.
5.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar
wordt gesteld.
Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn ook opgenomen
de ziektekosten die worden gemaakt voor gepensioneerden.
Winsten uit grondexploitaties worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de
verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Balans
Vaste activa
Vaste activa zijn te onderscheiden in:
a. Immateriële vaste activa;
b. Materiële vaste activa;
c. Financiële vaste activa.
Immateriële vaste activa
De kosten voor immateriële activa zijn te onderscheiden in:
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio- en disagio. Conform de verordening ex
art. 212 GW worden deze kosten direct ten laste van de exploitatie gebracht.
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling en bijdragen in activa van derden worden gewaardeerd tegen de
uitgavenprijs verminderd met de afschrijvingen, ontvangsten en beschikkingen over de reserves. Conform de
verordening ex art. 212 GW is de afschrijvingstermijn van deze kosten gesteld op maximaal 4 jaar waarbij alleen
geactiveerd mag worden als voldaan is aan de vier genoemde criteria in artikel 60 van het BBV.
Materiële vaste activa
De kosten voor materiële activa zijn te onderscheiden in:
 Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze investeringen worden gewaardeerd op
grond van de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden die in een directe relatie met de investering
staan en indien van toepassing onttrekkingen aan de daartoe bestemde reserves.
 Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in art. 35 BBV worden verstaan investeringen in
aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen, straten, fietspaden, bruggen, viaducten, tunnels,
verkeerslichtinstallaties, openbare verlichting, straatmeubilair, reconstructie openbare ruimte, waterwegen, civiele
kunstwerken, parken en overig openbaar groen.
o Investeringen met een economisch nut, welke zijn onder te verdelen in:
In erfpacht uitgegeven gronden die worden gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (= de waarde die bij
eerste uitgifte als basis voor canonberekening als uitgangspunt is genomen). Gronden in eeuwigdurende
erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde;
o Overige investeringen met economisch nut, die worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde
verminderd met ontvangsten van derden die in een directe relatie met de investering staan en
afschrijvingen.
Afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op
grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.
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Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien
deze naar verwachting duurzaam is.
Over het algemeen wordt afgeschreven op basis van de lineaire methode. Investeringen die worden gedaan voor de reiniging,
riolering en de CAI worden annuïtair afgeschreven.
De afschrijvingsduur van de diverse soorten activa is conform de voorschriften en de geldende Afschrijvingverordening
toegepast.
Conform besluitvorming van 17 december 2007 zijn op de uitgevoerde investeringen tot en met investeringsplan 2007 de
toegepaste afschrijvingsmethodieken en termijnen gehandhaafd.
Op hoofdlijnen zijn de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden. Bij raadsbesluit kan hiervan worden afgeweken.
Vaste activa met een economisch nut
Soort
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen (incl. noodgebouwen)
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoersmiddelen
Machines en installaties
Overige materiële vaste activa met economisch nut
Overige materiële vaste activa met maatschap. nut

Termijnen
40-50
15-50
15-50
5-15
5-25
5-25
5-25

Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa worden opgenomen:
 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in NV’s of BV’s gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen.
Indien de actuele waarde structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal een afwaardering plaatsvinden. Verder
zijn opgenomen kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen die
worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 Verstrekte leningen aan woningbouwcorporaties, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen
gewaardeerd tegen de nominale waarde minus de aflossingen.
 Overige uitgezette langlopende geldleningen gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de
aflossingen;
 Overige uitzettingen met rentelooptijd van langer dan één jaar gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd
met de aflossingen;
 Bijdragen in activa van derden worden tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage minus de afschrijvingen.
Vlottende activa
Vlottende activa zijn te onderscheiden in:
a. Voorraden;
b. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
c. Liquide middelen;
d. Overlopende activa.
Voorraden
De voorraden zijn onderverdeeld in:
 Grond- en hulpstoffen die vervolgens weer te splitsen zijn in:
o Gronden niet in exploitatie die zijn gewaardeerd tegen de verwervingsprijs inclusief reeds gemaakte
kosten. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden;
o Overige grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verwervingprijs;
 Onderhanden werk (voornamelijk de exploitatie van bouwgronden) die zijn gewaardeerd tegen de verwervingsprijs
met de tot op heden toegerekende kosten dan wel de lagere marktwaarde;
 Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien deze lager is;
 Vooruitbetalingen worden gewaardeerd tegen de verwervingsprijs.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder vermindering van de voorziening dubieuze
debiteuren en zijn onder te verdelen in:
 Vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten, gemeenschappelijke regelingen of het Rijk);
 Verstrekte kasgeldleningen;
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Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen zoals SVHW en de exploitatie van het zwembad;
Overige vorderingen waaronder voornamelijk de nog openstaande debiteuren vallen;
Overige uitzettingen waaronder beleggingen die anders dan langlopende effecten op korte termijn kunnen worden
omgezet in liquide middelen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn vrij ter beschikking en hieronder vallen:
 Kassaldi die worden gewaardeerd tegen nominale waarde;
 Bank- en girosaldi, zijnde de creditstanden op de lopende rekening-courantrekeningen.
Overlopende activa
Onder deze post worden opgenomen:
 De nog te ontvangen bedragen voor het jaar 2011 waarbij de definitieve ontvangst in 2012 zal plaatsvinden. De
waardering wordt gedaan tegen de nominale waarde;
 De vooruitbetaalde bedragen in boekjaar 2011 die ten laste van het begrotingsjaar 2012 komen;
 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.
Vaste passiva
Vaste passiva zijn te onderscheiden in:
a. Eigen vermogen;
b. Voorzieningen;
c. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde, waarbij zijn opgenomen:
 Algemene reserve. Dit is de reserve waarvan de gemeenteraad de bestemming nog vrij kan bepalen;
 Bestemmingsreserves. Dit zijn reserves waarvan de gemeenteraad de bestemming reeds heeft bepaald;
 Saldo van rekening van baten en lasten. Dit is het jaarrekeningresultaat van het jaar waarover de rekening is
opgemaakt.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar onder zijn opgenomen:
 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s voor zover bij het opmaken van de jaarrekening de omvang
hiervan is in te schatten;
 Onderhoudsegalisatievoorzieningen. Met deze voorzieningen worden de onderhoudskosten van bijvoorbeeld
gebouwen en wegen gedurende de meerjarenraming geëgaliseerd om schommelingen in de uitgaven te voorkomen.
Deze voorzieningen zijn gestoeld op vastgestelde onderhoudsplannen;
 Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting waarvan uitgezonderd voorschotbedragen
van de Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren;
 De voorziening voor de pensioenverplichting van wethouders vormt hierop een uitzondering, omdat deze is
gewaardeerd tegen de contante waarde van (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar en langer
De vaste langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met de gedane aflossingen. De
specificatie van deze post is als volgt:
 Uitgegeven obligatieleningen;
 Onderhandse leningen van voornamelijk binnenlandse banken en overige financiële instellingen of binnenlandse
pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen;
 Waarborgsommen voor o.a. fietskluizen en volkstuinen;
 Verplichtingen uit hoofde van Financial lease overeenkomsten.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onder te verdelen in:
a. Netto vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar;
b. Overlopende passiva.
Netto vlottende passiva met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze post kan worden gespecificeerd in;
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a.
b.
c.

Kasgeldleningen zijn leningen die worden aangetrokken via bijvoorbeeld binnenlandse banken of overige financiële
instellingen;
Bank- en girosaldi, zijnde de debetstanden op de lopende rekening-courantrekeningen;
Overige schulden zijn de nog te betalen posten aan crediteuren.

Overlopende passiva
Onder deze post worden opgenomen;
a. Nog te betalen bedragen voor het jaar 2011 waarbij de definitieve betaling in boekjaar 2012 zal plaatsvinden. De
waardering wordt gedaan tegen de nominale waarde;
b. De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren.
Gewaarborgde geldleningen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de gewaarborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. De
waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder verminderingen van de gedane aflossingen en voor het percentage
dat de lening wordt geborgd.
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5.4 Toelichting op de balans per 31 december 2011
In onderstaande balansspecificaties wordt een vergelijking gemaakt met de balanspositie per
31 december 2010.

Activa (bedragen X € 1.000,00)
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Het BBV laat slechts beperkte ruimte voor opname van immateriële vast activa op de balans. Onze gemeente bezit deze
activa niet meer.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
31-12-2011
44

In erfpacht uitgegeven gronden
Overige investeringen met een economisch nut

44.065

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Totaal

Boekwaarde
31-12-2010
44
46.573

2.295

2.022

46.404

48.639

Ad. 1. De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar 2011 niet gemuteerd.
Ad. 2: De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2011
5.704
125
18.024
15.749
682
2.127
1.655
44.065

Boekwaarde
31-12-2010
6.380
134
19.425
12.497
817
5.835
1.486
46.573

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwk. werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde 31- Investeringen
12-2010
6.380
134
19.425
19
12.497
3.753
817
1
5.835
1.447
1.486
409
46.573
5.629

Desinvest. Afschrijving- Bijdragen
en
derden
676
9
1.420
500
137
5.155
240
8.137
-

Afwaar- Boekwaarde 31deringen
12-2011
5.704
125
18.024
15.749
682
2.127
1.655
44.065

Ad. 3: De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende
verloop:

Gronden en terreinen
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2010
-

Investeringen

Desinvesteringen

AfBijdragen van
schrijvingen
derden

-

-

-

-

-

Boekwaarde
31-12-2011
-

-

-

-

-

-

-

-

2.022

440

-

167

-

-

2.295

2.022

440

-

167

-

-

2.295
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Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen. In 2011 hebben er
geen boekingen op deze onderdelen plaatsgevonden.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2011 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde

Inves-teringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen /
aflossingen

31-12-2010

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2011

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
- gemeenschappelijke
regelingen
- overige verbonden partijen

1.556

-

-

-

-

1.556

105

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

Leningen aan:

-

-

-

-

-

-

- woningbouwcorporaties

-

-

-

-

-

-

- deelnemingen

-

-

-

-

-

-

-

-

- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een
looptijd > 1 jaar
Bijdragen aan activa in
eigendom van derden
Totaal

1.415

-

-

-

-

-

-

-

1.415

-

-

-

-

-

-

3.076

-

-

-

-

-

-

3.076

-

-

-

In de post “overige langlopende geldleningen” is een lening van € 1.154.300 opgenomen van de gemeente Albrandswaard
aan de Stichting Beheer en Exploitatie Registergoederen Albrandswaard. Deze Stichting heeft in december 2004 de
schoolgebouwen van de school in Portland en de bijbehorende sportzaal van de gemeente Albrandswaard gekocht.

pagina 126

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
Boekwaarde
31-12-2010

Boekwaarde
31-12-2011

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
- niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

11.173

- overige grond- en hulpstoffen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen

-

11.173

10.650

6.347
-

7.053
-

-

-

17.520

17.703

Vooruitbetalingen
Totaal

10.650

-

Ad. 1: Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven:
Voorraad gronden niet in exploitatie

Boekwaarde
31-12-2010

W aarde
vermeerdering

Waarde
vermindering

Balanswaarde
31-12-2011

Essendael

5.444.094

-

332.678

5.111.416

Centrum Rhoon

2.980.141

-

403.738

2.576.403

Voormalig terrein Ringelberg plan Spui

1.315.273

3.651

-

1.318.924

Polder Albrandswaard

1.703.405

-

41.509

1.661.896

Ontwikkeling Hart van Ghijseland

-

-

34.004

564.014-

1.945

-

562.069-

Hofweg, voormalig terrein De Ronde

78.325-

78.325

-

-

Restauratie Boerderij Verhoef

44.083

-

44.083

-

Ontwikkeling Poortugaal West nabij A4

14.180

758

-

14.938

1.118-

1.118

-

-

18.194-

18.194

-

-

68.340

-

247.933

6.195

-

6.195

-

28.232

27.772

-

56.004

Polder Kijvelanden

Herontwikkeling Locatie Gemeentehuis
Albrandswaardsedijk
Slotvalckensteinsedijk 5
Sportschool Portland
Ontwikkeling Klepperwei
Rand van Rhoon
Totaal

34.004

179.592

-

190.092

-

190.092

11.087.549

390.195

828.203

10.649.541

390.195

828.203

Voorziening voorraad gronden

4.487.000-

Totaal

6.600.549

4.487.0006.162.541

Ad. 2: Het verloop in de boekwaarde van de lopende bouwgrondexploitaties kan voor 2011als volgt worden weergegeven:
Activanr.

Boekwaarde
31-12-2010

Waarde
vermeerdering

3000002

Overhoeken III

4.517.941

3000003

Centrum Poortugaal

1.950.085

3000005

Voormalig terrein Don Bosco

121.078-

121.078

3000127

Ontwikkeling 6ha Portland *

85.472

662.788

3000129

Wish Albrandswaardsedijk 43
Totaal
Voorziening diverse exploitaties
Totaal

6.432.420
593.2055.839.215

Waarde
vermindering

Balanswaarde
31-12-2011

458.115
221.739

73.271
1.078.876
28.1771.050.699

458.115
458.115

Voor een nadere specificatie van de afzonderlijke exploitaties verwijzen wij u naar de overzichten, die als bijlage 5,
Bouwgrondexploitaties zijn opgenomen.
Een toelichting op de grondexploitaties en het daaraan gekoppelde beleid is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.
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Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2011

31-12-2010

Vorderingen op openbare lichamen

58

Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen
Voorziening oninbaarheid
Totaal

79

-

-

371

96-

5.936

6.585

542-

435-

5.822

6.133

In de post overige vorderingen staat nog het saldo ad. € 1,1 miljoen als vordering van de gemeente Albrandswaard op de
fiscus. Deze claim vloeit voort uit de verkoop van de Portland school en de sportzaal aan de Stichting Beheer en Exploitatie
Registergoederen Albrandswaard. De claim is tot op heden nog niet gehonoreerd.
Verder is ook de vordering in het kader van het BTW-compensatiefonds voor 2011 van afgerond
€ 2,8 miljoen in het balansbedrag opgenomen.
De daling t.o.v. 2010 is voornamelijk veroorzaakt door een lager debiteurensaldo.
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Boekwaarde
31-12-2011
Kassaldi

Boekwaarde
31-12-2010
6

3

Bank- en Girosaldi

6.277

311

Totaal

6.284

314

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2011

31-12-2010

472

553

806
1.278

1.011
1.564
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Passiva
(bedragen x € 1.000)
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
31-12-2011
1.067

Algemene reserve

Boekwaarde
31-12-2010
1.156

Bestemmingsreserves
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemmingen

-

-

24.044

21.003

15-

Totaal

1.231-

25.096

20.928

Het verloop in 2011 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Algemene reserve

Boekwaarde
31-12-2010

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
Vermindering
resultaat vorig ter dekking van
boekjaar
afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2011

1.156

1.803

661

1.231-

-

1.067

Bestemmingsreserve

21.003

5.144

2.103

-

-

24.044

Totaal

22.159

6.947

2.764

1.231-

-

25.111

Staat van reserves:
Voor een cijfermatig overzicht van het verloop van de reserves in 2011is als bijlage 2 bij deze jaarrekening de staat van
reserves 2011 opgenomen.
Beschrijving reserves en mutatieverloop raming/werkelijkheid 2011:
Hierna is per ingestelde reserve de afzonderlijke beschrijving met o.a. doelstelling opgenomen. Daaraan is toegevoegd het
mutatieverloop 2011 op basis van geraamde onttrekkingen en stortingen met de daaruit in 2011 voortvloeiende werkelijke
boekingen.
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Specificatie Reserves
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo

Algemene Reserve (7.910.5001)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Algemene reserve
Voldoende weerstand te bieden aan onverwachte financiële tegenvallers.
Het benodigd saldo wordt bepaald aan de hand van de risico's die de organisatie loopt. Via een jaarlijkse
risicoinventarisatie wordt het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Op basis van deze actualisatie is het
benodigde saldo berekend op € 4.245.271. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 10.911.691 en
bestaat uit de Algemene reserve ad € 1.067.378, de reserve WWB inkomensdeel ad € 744.313 en de reserve
winstuitkering Ommij ad € 9.100.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de weerstandsparagraaf.

Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

75.173- Inclusief rekeningsaldo 2010
1.067.378

Activiteit
Integrale toekomstvisie
Verkoop CAI
Saldo 1e tussenraportage 2011
Vrijval reserve i.v.m. verkoop CAI
Verkoop CAI en verkoopbegeleiding
Overhevelen budget toekomstvisie
Opbrengst verkoop Ambachtsweg 2
Vervolgfase Buytenland

Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
66.667
66.667
400.000
400.000
128.494
738.957
266.936
271.219
1.750.000
1.425.000
88.240
106.848
105.609

Totaal

2.145.430

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Restant buget 2010
Degeneratiekosten
Egalisatie onderhoudsbudgetten
Totaal

1.803.067

1.205.624

BWN
1
9/28
24
28
28

Opmerkingen
Rb 89.573
Rb 96.863/2e TR 2011 Rb 104.765
Rb 99.006
2e TR 2011 Rb 104.765
Rb 107.074/2e TR 2011 Rb 104.765
Rb 91.841 (restant € 107.730)
BNG nr 205
bbv 86.360 2e TR 2010 Rb 89.598

660.516

Kredietcrisis (7.910.5005)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Algemene reserve
Opvangen van de financiële gevolgen van de kredietcrisis met name veroorzaakt door vertraging in de
woningbouw.
1.645.774
1.012.514
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
633.260
633.260
-

-

633.260

BWN
0

Opmerkingen

633.260

Bovenwijkse voorzieningen (7.910.5101)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Bestemmingsreserve
Dekking van maatschappelijke voorzieningen als gevolg van nieuwbouwplannen.
n.v.t.
Dotaties vinden (doorgaans) plaats uit de grondexploitatie in het kader van de ondernemende gemeente.
13.936
13.936
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
-

-

-

BWN

Opmerkingen

-

Herbestraten (7.910.5102)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Egalisatie van "Onderhoud asfaltverhardingen en de herbestratingswerkzaamheden".
Afhankelijk van het geactualiseerde wegenbeheersplan.
n.v.t.
Een geactualiseerd Wegenbeheersplan is het uitgangspunt
1.232.833
927.833
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
310.000
310.000
45.000
45.000
40.000
45.000
45.000
310.000
350.000
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal

Bedrijfsreserve (7.910.5117)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Bestemmingsreserve
Bekostiging regionale samenwerking BAR.
24.693
24.693
Mutatieverloop
Onttrekkingen
Toevoegingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
-

-

-

BWN

Opmerkingen

-

Onderhoud BBS Julianaschool in Rhoon (7.910.5121)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Bestemmingsreserve
Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool Julianaschool.
n.v.t.
De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.
31.308
36.526
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
5.218
5.218
5.218

5.218

-

BWN
0

Opmerkingen

-

Onderhoud bijzonder BBS De Wegwijzer in Rhoon (7.910.5122)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Bestemmingsreserve
Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool De Wegwijzer in Rhoon.
n.v.t.
De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.
31.308
36.526
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
5.218
5.218
5.218

5.218

-

BWN
0

Opmerkingen

-

Onderhoud BBS Don Bosco in Poortugaal (7.910.5123)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Bestemmingsreserve
Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool Don Bosco in Poortugaal.
n.v.t.
De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.
31.308
36.526
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
5.218
5.218
5.218

5.218

-

BWN
0

Opmerkingen

-

Onderhoud BBS De Parel in Poortugaal (7.910.5124)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Bestemmingsreserve
Dekking kosten voor buitenonderhoud van de basisschool De Parel in Poortugaal.
n.v.t.
De dotaties zijn jaarlijks opgenomen in de exploitatie.
31.308
36.526
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
5.218
5.218
5.218

5.218

-
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Correctie stelpost IP
Primitieve begroting 2011
Correctie
Ombuiging, voordeel tarieven
Onderhoudscontract huisvuilwagen
Afvalbeleidsplan
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Schuiven subsidie speeltuinvereniging
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal

Jeugdhonk Valckesteijn (7.910.5135)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve
Realisatie jeugdhonk.
n.v.t.
365.390
365.390
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
12.281
-

-

12.281

BWN
Opmerkingen
0
investering verschoven naar 2012

-

Egalisatie reinigingstarieven (7.910.5136)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Egalisatie van de kosten voor onderhoud en verwerken van huishoudelijk afval.
Afhankelijk van de meerjarige kosten voor het onderhoud en verwerken van het huishoudelijk afval.
Dotaties vinden plaats vanuit de tarieven.
Doelstelling is dat de tarieven voor de reiniging kostendekkend
626.817
1.386.574
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
207.435
977.256
944.961
221.649
500.000
185.204
9.023
30.653
977.256

944.961

968.760

BWN
Opmerkingen
0
0
0
1
Rb 89.573 (zie ook res.riolering)
14 (zit in de toevoeging)
14 Rb 89.876 (zit in toevoeging)

185.204

Speelruimteplan (7.910.5139)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Ter egalisatie van de jaarlijkse lasten in de begroting.
Is afhankelijk van het overschot op het product speelvoorziening.
Een geactualiseerd speelruimteplan is het uitgangspunt voor de mutaties op de reserve. In de jaarrekening 2009
is de voorziening veranderd in een bestemmingsreserve.
357.072
385.072
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
102.696
28.000
150.000
102.696

28.000

150.000

BWN
Opmerkingen
0
2
2e TR 2010 Rb 89.598

-

Nieuwbouw school Don Bosco (7.910.5155)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Don Bosco gedurende de afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.
313.008
303.802
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
9.206
9.206
-

-

9.206
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9.206

BWN
0

Opmerkingen
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie

Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Vrijval i.v.m. verkoop CAI
Totaal

Nieuwbouw sportzaal Portland (7.910.5156)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw sportzaal Portland gedurende de afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
1.553.394
1.522.017
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
36.075
31.377
-

-

36.075

BWN
Opmerkingen
0
daadwerkelijke afschrijvingslasten

31.377

Nieuwbouw Buitendienst (7.910.5157)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw Buitendienst gedurende de afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Heeft plaatsgevonden vanuit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. In 2005 is Achterweg 3 verkocht. Conform
eerdere besluitvorming wordt de netto-opbrengst gebruikt ter dekking van de kosten van de nieuwbouw
Buitendienst aan de Nijverheidsweg. De storting is € 325.000 geweest.
1.441.254
1.398.865
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
42.389
42.389
-

-

42.389

BWN
0

Opmerkingen

42.389

Nieuwbouw school Valckesteyn (7.910.5158)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten van de nieuwbouw school Valckesteyn gedurende de afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Heeft plaatsgevonden vanuit de Algemene reserve.
253.997
246.826
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
7.462
7.171
-

-

7.462

BWN
Opmerkingen
0
daadwerkelijke afschrijvingslasten

7.171

Vestiging Voortgezet Onderwijs - definitief (7.910.5159)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van kosten voor vestiging van het Voortgezet Onderwijs - definitief.
n.v.t.
Heeft plaatsgevonden vanuit de bijdragen die van de gemeente Rotterdam zijn ontvangen. De bijdragen zijn
gebaseerd op de inkomsten die Rotterdam ontvangt in de Algemene uitkering voor de leerlingen van het VO.
144.065
144.065
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
-

-

-

BWN

Opmerkingen

-

Nieuwbouw Lokaal Centrum CAI (7.910.5161)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten van nieuwbouw Lokaal Centrum CAI gedurende de afschrijvingsduur.
n.v.t.
Op basis van de 2e tussenrapportage 2006 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.
274.436
0Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
7.500
3.217
266.936
271.219
-

-

274.436
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274.436

BWN
Opmerkingen
0
daadwerkelijke afschrijvingslasten
28 2e TR 2011 Rb 104.765
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Benodigd saldo

Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
BTW riolering
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Totaal

Ruiming begraafplaats Poortugaal (7.910.5162)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Portugaal gedurende de
afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Conform de programmabegroting 2006 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.
157.178
149.693
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
7.485
7.485
-

-

7.485

BWN
0

Opmerkingen

7.485

WWB inkomensdeel (7.910.5163)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve
Egalisatie van extra kosten of opbrengsten van het WWB inkomensdeel.
n.v.t.
Het rijk financiert het W WB-inkomensdeel op basis van het T-2 principe. Dit betekent dat de gemeente
voorfinanciert als het aantal uitkeringensgerechtigden in jaar T hoger is dan in het jaar T-2. Deze overbrugging
wordt verrekend met deze reserve.
650.506
744.313
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
93.807
93.807
93.807

93.807

-

BWN
0

Opmerkingen

-

Ruiming begraafplaats Rhoon (7.910.5164)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve - beklemd
Dekking van afschrijvingslasten voor de ruiming van de begraafplaats Rhoon gedurende de afschrijvingstermijn.
n.v.t.
Conform de programmabegroting 2007 is een bedrag gedoteerd vanuit de Algemene reserve.
423.000
411.250
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
11.750
11.750
-

-

11.750

BWN
0

Opmerkingen

11.750

Riolering (7.910.5166)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Egalisatie van de kosten riolering met de ontvangen baten rioolrecht.
n.v.t.
Afhankelijk van de jaarlijkse saldering kosten en baten riolering.
144.484
943.974
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
72.798
1.070.000
38.705
270.510
72.798

1.070.000

38.705

BWN
0

Opmerkingen
Onderdeel van € 500.000 res.reiniging.

270.510

Ruimtelijke visie (7.910.5167)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve
Het opstellen van een aantal visies en inventarisatie t.b.v. het ruimtelijk beleid en volkshuisvesting.
n.v.t.
De subsidiebijdrage van de Stadsregio voor de bouw van woningen op de locatie Intratuin aan de Sleedoorn is
gestort in de reserve.
24.050
24.050
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
-

-

-
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-

BWN

Opmerkingen
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Registratie CAI kabels in WION
Nieuwe eisen basisregistratie topografie
Correctie CAI kabels in WION
Egalisatie fcl's
Totaal
Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Inhuur Ruchti Interim Management
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Egaliseren baggerkosten
Totaal

Winstuitkering OMMY (7.910.5169)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve
Reservering van de voorlopig ontvangen winstuitkering in afwachting van definiteve resultaatbestem ming OMMY.
n.v.t.
n.v.t.
Voorlopig niet over de reserve beschikken, omdat de rente wordt gebruikt voor voeding van de reserve
Informatiebeleidsplan (begrotingswijziging 2008/nr. 30).
9.100.000
9.100.000
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
-

-

-

BWN

Opmerkingen

-

Informatiebeleidsplan (Andere overheid) (7.910.5170)
Hoofd afdeling Faza
Bestemmingsreserve
Dekking van lasten verbonden aan de uitvoering van het project Andere Overheid.
n.v.t.
De reserve wordt gevoed met renteopbrengsten van voorlopige winstuitkering OMMY 2008.
Zie begrotingswijziging 2008/nr. 30.
251.115
175.761
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
40.000
40.000
80.000
24.769
20.000
20.000
9.415
-

9.415

140.000

BWN
Opmerkingen
17 1e TR 2011 Rb 99.006
17 1e TR 2011 Rb 99.006
30 1e tr registr van CAI kabels WION

84.769

Egalisatie WMO-gelden (7.910.5171)
Hoofd afdeling Bestuur
Bestemmingsreserve
Egalisatie van de baten/lasten, die verbonden zijn aan de uitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
n.v.t
Saldo op de exploitatie wordt gestort conform beleidsplan
Met raadsbesluit nr. 84.738 Eigen bijdrage voorzieningen WMO is het plafond voor de reserve WMO vastgesteld
op € 300.000.
289.269
279.303
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
9.966
9.966
-

-

9.966

BWN
Opmerkingen
26 2e TR 2011 Rb 104.765

9.966

Baggeren (7.910.5172)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Egalisatie van de onderhoudskosten van het baggeren binnen het product "Waterwegen".
n.v.t.
Dotaties komen uit de bespaarde kapitaallasten van de uit het investeringsplan 2007 e.v. en de in 2006
afgeboekte boekwaarden.
Sinds de invoering het BBV is het verboden baggeren te activeren. Om de lasten hiervan te egaliseren is een
reserve ingesteld.
201.986
214.111
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
49.775
49.775
37.650
49.775

49.775

-
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37.650

BWN
0

Opmerkingen
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Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Correctie boeking
Totaal

Naam reserve
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden

Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Grootonderhoud gebouwen (7.910.5173)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Bestemmingsreserve
Egalisatie onderhoudskosten van het product "Onderhoud gebouwen".
n.v.t.
Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".
Een geactualiseerd gebouwenbeheersplan is het uitgangspunt voor mutaties in deze reserve.
580.581
767.177
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
13.083
232.171
45.575
13.083

232.171

-

Bestemmingsreserve CAI (7.910.5174)
Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
Bestemmingsreserve
Afwikkeling van de verkoop van het CAI-netwerk. Het doel van deze reserve is de maximale garanties en
vrijwaringen uit de verkoopovereenkomst te dekken.
Zie bijzonderheden
Eenmalige dotatie n.a.v. de verkoop van het CAI-netwerk.
Tot 6 mei 2012 dient een bedrag van € 2.250.000 te worden gereserveerd, daarna tot achtien maanden na de
overdrachtsdatum (15 juni 2013) € 900.000 voor garanties en vrijwaringen. Tevens is in de reserve een bedrag
van € 400.000 bestemd voor degeneratiekosten en toekomstige afwikkelingskosten. Na 6 mei 2012 kan €
1.350.000, onder aftrek van lopende claims, worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
2.650.000

Activiteit
Resultaatbestemming verkoop CAI
Totaal

2.650.000

Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting 2011
Totaal

Opmerkingen

45.575

Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
2.650.000
2.650.000

Naam reserve
Budgethouder
Aard

BWN
0

2.650.000

-

BWN
28 Rb 107.074

Opmerkingen

-

Dekking BTW oude activa (7.910.5301)
Hoofd afdeling Adviseurs en Administratie
Bestemmingsreserve - egalisatie
Dekking van de BTW in oude activa als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Als tijdsduur
wordt de gemiddelde afschrijvingsduur aangehouden, nl. 15 jaar.
n.v.t
n.v.t
Na 15 jaar is deze reserve nihil en kan opgeheven worden.
809.220
706.596
Mutatieverloop
Onttrekkingen
Toevoegingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
102.624
102.624
-

-

102.624
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102.624

BWN
0

Opmerkingen
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2011 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde

31-12-2010

31-12-2011

Voorziening voor verplichtingen
verliezen en risico's

1.255

198

-

-

1.453

Totaal

1.255

198

-

-

1.453

Hieronder is de staat van voorzieningen 2011 weergegeven. Aansluitend zijn op de volgende pagina’s tevens de
beschrijvingen en het verloop van de voorzieningen opgenomen.
2011
Naam Voorziening

Stand

Stortingen

Aan wendingen

1-1-2011

Saldo
31-12-2011

Wethouderspensioenen

972.311

157.408

1.129.719

Voorziening Scholen Portland

147.210

21.000

168.210

Onderhoud Sporthal Portland

135.863

19.409

155.272

1.255.384

197.817

67.511

92.998

160.509

367.636

13.935

381.571

Voorziening grondexploitaties

5.080.205

28.177

5.108.382

Totaal voorzieningen in mindering op
vlottende activa
Totaal voorzieningen

5.515.351

135.110

-

5.650.461

6.770.736

332.927

-

7.103.663

Totaal Voorzieningen balans
Dubieuze debiteuren
Debiteuren sociale zaken

-

1.453.201

In de balans zijn de saldi van de voorzieningen voor Dubieuze debiteuren en Dubieuze debiteuren sociale zaken in mindering
gebracht op de kortlopende vorderingen.
Het saldo van de voorziening grondexploitaties is in de balans verantwoord onder de Voorraden - gronden in exploitatie en
onder de post niet in exploitatie opgenomen bouwgronden.
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Specificatie Voorzieningen
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Op peil brengen voorziening
Dubieuze debiteuren SVHW
Totaal
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel

Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting
Totaal
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
op peil brengen voorziening
Totaal
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting
Totaal

Dubieuze debiteuren (7.910.6004)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Voorziening
Afdekking van nota's o.b.v. risicoanalyse openstaande vorderingen.
Te berekenen op basis van risicoanalyse openstaande vorderingen.
67.511
160.509
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
16.443
76.555
-

92.998

-

BWN

Opmerkingen

-

Wethouderspensoenen (7.910.6006)
Hoofd afdeling Advies en Administratie
Voorziening
Conform de op 15 augustus 2001 in werking getreden wetswijziging in de Algemene Pensioenwet Politieke
Ambtsdragers is de gemeente verplicht de toekomstige pensioenoverdrachten van de wethouders af te dekken.

Op basis van jaarlijkse actuariële berekeningen wordt het benodigde saldo berekend en hierop wordt de jaarlijkse
dotatie afgestemd.
972.311
1.129.719
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
50.000
157.408
50.000

157.408

-

BWN

Opmerkingen
0 op peil brengen voorziening

-

Dubieuze debiteuren sociale zaken (7.910.6015)
Hoofd van de afdeling Bestuur
Voorziening
In het risico op wanbetaling door debiteuren sociale zaken voorzien door het aanhouden van een saldo ter
dekking van mogelijke wanbetalingen.
Afhankelijk van het aantal uitstaande debiteuren van sociale zaken.
n.v.t.
367.636
381.571
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
13.935
-

13.935

-

BWN

Opmerkingen

-

Centrumplan Poortugaal (7.910.6132)
Hoofd van de afdeling Bestuur
Voorziening
Dekking verwacht tekort grondexploitatie.
Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening.
593.205
621.382
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
22.699
28.177
22.699

28.177

-
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-

BWN

Opmerkingen
0

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting
Totaal

Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Dotatie
Bijzonderheden

Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting
Totaal
Naam voorziening
Budgethouder
Aard
Doel
Benodigd saldo
Bijzonderheden

Dotatie
Saldo 01.01.2011
Saldo 31.12.2011

Activiteit
Primitieve begroting
Totaal

Centrumontwikkeling Rhoon (7.910.6133)
Hoofd afdeling Bestuur
Voorziening
Dekking verwacht tekort grondexploitatie.
Dotatie is afhankelijk van het verwachte verlies en wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening.
4.487.000
4.487.000
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
109.714
109.714

-

-

BWN

Opmerkingen
0

-

Scholen Portland (7.910.6165)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Voorziening
Egalisatie onderhoudskosten van "Campus Portland: obs Portland, Het Lichtpunt en de Grote Reis".
n.v.t.
Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".
Met de stichting Beheer Registergoederen Albrandswaard is contractueel afgesproken jaarlijk € 7.000 per gebouw
te reserveren voor onderhoud. In 2007 is conform de 2e tussenrapportage € 84.000 gestort. Dit heeft betrekking
op 2004 tot en met 2007 voor obs Portland, Het Lichtpunt en de Grote Reis.
147.210
168.210
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
21.000
21.000
21.000

21.000

-

BWN

Opmerkingen
0

-

Voorziening sporthal Portland (7.910.6166)
Hoofd afdeling Bouwen en Wonen
Voorziening
Egalisatie onderhoudskosten van het product "Sporthal Portland".
Met de stichting Beheer Registergoederen Albrandswaard is contractueel afgesproken jaarlijk op basis van de
onderhoudsraming € 19.409 te reserveren voor onderhoud van de sportzaal. In 2007 is voor de periode 2004 tot
en met 2007 € 77.636 gestort.
Dotaties zijn afhankelijk van het overschot of tekort op het product "Onderhoud gebouwen".
135.863
155.272
Mutatieverloop
Toevoegingen
Onttrekkingen
Raming
Werkelijk
Raming
Werkelijk
19.409
19.409
19.409

19.409

-
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde
31-12-2011
-

Obligatieleningen

Boekwaarde
31-12-2010
-

Onderhandse leningen
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-

-

41.568
-

40.488
-

- overige binnenlandse sectoren

-

-

- buitenlandse instellingen

-

-

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- binnenlandse bedrijven

Door derden belegde gelden

-

-

Waarborgsommen

8

8

41.576

40.496

Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2011.
Saldo
31-12-2010
40.488

Onderhandse leningen

Vermeerderingen
3.000

Aflossingen
1.920

Saldo
31-12-2011
41.568

Waarborgsommen
borgsommen volkstuinen

1

waarborgsommen fietskluizen

7

-

-

40.496

3.000

1.920

Totaal

-

-

1
7
41.576

De rentelasten in 2011 over de langlopende schulden bedroegen € 1.862.901.
Gewaarborgde geldleningen.
Als gevolg van ontwikkelingen in de woningbouwmarkt en het beroep dat binnen afgesloten overeenkomsten (Waarborgfonds
Sociale Woningbouw) door woningbouwcorporaties en/of particulieren wordt gedaan op de gemeente ten behoeve van
borgstellingen bedraagt het saldo aan gewaarborgde geldleningen per ultimo 2011 € 113.691.086.
Hierover kan worden gemeld dat in 2011 geen betalingen zijn gedaan betreffende de borg- en garantstellingen. De
verwachting is dat dit ook in de toekomst niet het geval zal zijn.
Het overzicht van de gewaarborgde geldleningen Verenigingen en Stichtingen en het overzicht van gewaarborgde
geldleningen Particulieren is als bijlage 4 opgenomen.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het huurcontract van het gemeentehuis Hofhoek 5 loopt tot 2018. De hieruit voortvloeiende verplichting tot einde contract
bedraagt € 4.880.000,-- (prijspeil 2011).
Bij de afwikkeling van de Ommij hebben de deelnemende gemeenten Barendrecht en Albrandswaard een afnameverplichting
van de buitenplanse gronden. De waardering van deze gronden vindt plaats gelijktijdig met de ontmanteling van de Ommij.
Vlottende Passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2011
3.622

31-12-2010
4.573

Overlopende passiva

3.711

4.913

Totaal

7.333

9.486

Schulden < 1 jaar

Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
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Kasgeldleningen

Boekwaarde
31-12-2011
-

Boekwaarde
31-12-2010
-

Bank- en girosaldi

-

1.611

Overige schulden

3.622

2.962

Totaal

3.622

4.573

De stijging in het saldo van de overige schulden wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger crediteurensaldo en een
hoger bedrag aan nog af te dragen BTW.
Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen/subsidies

Boekwaarde
31-12-2011
496

Vooruitontvangen bedragen

Boekwaarde
31-12-2010
1.381

-

20

Nog te betalen bedragen

3.215

3.512

Totaal

3.711

4.913

Specificatie subsidies overlopende passiva:
Omschrijving

Saldo

Verminderingen

Vermeerderingen

31-12-2010

Saldo
31-12-2011

Stimulering woningbouw

494

403

-

91

Participatiebudget

238

238

117

117

Afbouw wandelwal

138

138

127

127

35

35

-

-

147

147

-

-

Schuldhulpverlening
Centrum voor jeugd en gezin
Onderwijs achterstand beleid

40

-

-

40

Conventantgelden jeugdwerkloosheid

110

-

11

121

Landschapsontwikkelingsplan

100

100

-

-

80

80

-

-

1.381

1.140

255

496

Project Zantelweg
Totaal
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5.5 Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
De gemeente heeft in het jaar 2011 geen betalingen of toezeggingen gedaan die in het kader van de WOPT gemeld moeten
worden.
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5.6 Recapitulatieoverzicht
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Recapitulatie

Lasten

Programma 1 - Veiligheid
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 1 - Veiligheid
Programma 2 - Burgers en Bestuur
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 2 - Burgers en Bestuur
Programma 3 - Kennis en Welzijn
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 3 - Kennis en Welzijn
Programma 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 4 - Ruimtelijke Ordening en Wonen
Programma 5 - Buurt en Buitenruimte
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 5 - Buurt en Buitenruimte
Programma 6 - Middelen en Economie
Externe
Interne
Kapitaallasten
Voorzieningen
Reserves
Totaal 6 - Middelen en Economie
Totaal exploitatie
Mutaties in de reserves
Totaal generaal

Baten

1.058.673
254.776
46.979

77.674

1.360.427

77.674

3.365.987
4.206.934
5.409.199
157.408

11.032.602
207.700

13.139.528

11.240.302

13.063.192
1.168.257
1.539.983
34.935

6.596.082

15.806.367

6.596.082

6.433.846
1.639.370
1.259.245
28.177

7.358.622

9.360.638

7.358.622

6.477.857
3.710.447
1.759.201
19.409

6.479.502

11.966.915

6.479.502

295.984
457.374
55.459
92.998

24.951.285

901.816

Mutaties
reserves

Totaal
exploitatie

3.0523.052-

1.279.701

66.66766.667-

1.832.559

25.213
25.213

9.235.498

111.771111.771-

1.890.246

1.660.074
1.660.074

7.147.487

24.951.285

2.679.382
2.679.382

21.370.087-

52.535.691

56.703.467

4.183.179

6.947.067

2.763.888

4.183.179

59.482.759

59.467.355
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5.7 Kostenverdeelstaat
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Kostenverdeelstaat jaarrekening 2011
BBV

Totaal

Huisvesting

cat

Kapitaal

OR

Directie

A&A

Informatie

lasten

/

team

Team

Beheer

Kosten A
Loonbetalingen en sos premies

12

Sosiale uitkering personeel

21

Werkelijk betaalde rente

2.514.930

2.514.930

23

Afschrijvingen

7.628.090

7.628.090

30

Vergoedingen voor personeel

309.483

31

Energie

104.547

333

Aankopen duurzamen goederen

341

Betaalde belasting
Aankoop niet duurzame goederen en diensten

425

Overige inkomensoverdrachten

60

Reserveringen

61

Kapitaallasten

622

Overige verrekeningen van kostenplaatsen
Totaal directe kosten A

Beheer

Uitvoering

Publieks

Bouwen

zaken

en

GO

11

343

Bestuur

7.835.959

FAZA

Wonen
400.640

1.373.407

106.403

548.761

77.389

54.296

82.619

19.754

1.277.979

752.702

400

18.680

63.555

24.248

30.186

1.307.695

652.115

944.481

9.934

4.009

126

60.876

73.863

39.522

578.179

498

39.522

197.378

12.687

2.081.240

963.031

673
8.464

36.042

387.130

8.510

183.469
287.193

21.053

9.084

549
42.743

12.897

313.603

4.585

38.757

694.984

961.963

1.002.396

8.772

6.364

8.510

743.099

302.834

5.308

5.308

21.574.469

1.314.046

10.143.020

8.464

490.978

12.471

218.402

1.942.199

1.074.110

1.362.987

8.468

157.582

813.182

1.766.140

Baten B
21

Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

30

Vergoedingen voor personeel

332

Overige verkopen

34

Overige goederen en diensten

60

Reserveringen

61

5.772

5.772

20.816
78.323

5.680
420

Kapitaallasten

10.137.248

Totaal baten B

10.242.159

420

Saldo A-B

11.332.310

1.313.626

Huisvesting

5.271

9.047

42.032

3.575

4.107

919

12.952

5.271

14.727

42.032

3.575

4.107

9.691

6.364

12.952

485.707

1.927.472

1.032.078

1.362.987

809.607

1.762.033

685.293

955.599

989.444

140.080

10.137.248
10.143.020
8.464

1.420.353

46.779

321.834

96.978

249.123

163.181

135.985

134.760

131.633

OR/GO

10.511

346

2.382

718

1.843

1.208

1.006

997

974

1.037

Directie

272.328

3.828

62.913

18.957

48.697

31.897

26.581

26.342

25.731

27.382

22.438

14.698

12.248

12.138

11.856

9.713

30.554

20.013

16.679

16.527

16.144

26.844

458.482

300.316

250.263

248.011

242.254

Secretariaat
Personeel en organisatie

4.380

4.380

920.972

920.972

Control

246.352

Financien

861.868

Informatie beheer

733.758

JZ

227.720

Doorbelasting KIK
Communicatie

128.220
5.738

28.317

6.724

855.708

6.160

41.699

559.560

227.720

1.499.326
9.960

9.960

Control
Bestuur
Beheer
Planmatig onderhoud
Uitvoering
Publiekszaken
Bouw en wonen
Faza

5.074

5.074

70.786

69.106

865.260

1.680
865.260

18.900

18.900

939.660

13.980

Saldo doorbelastingen

8.107.208

Totaal door te belasten

19.439.518

1.313.626

Doorbelasting naar producten

19.439.518

1.313.626

925.680

184.911

2.475.885

689.097

811.137

531.313

516.942

1.318.015

447.492

1.132.416

8.464

670.618

4.403.357

1.721.175

2.174.124

1.340.920

2.278.975

2.003.308

1.403.091

2.121.860

8.464

670.618

4.403.357

1.721.175

2.174.124

1.340.920

2.278.975

2.003.308

1.403.091

2.121.860
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5.8 Rechtmatigheid
Begrotingsrechtmatigheid
Als blijkt dat gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip
van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van
onrechtmatige uitgaven.
De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet.
Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de
gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten.
Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.
Conform het controleprotocol lichten wij de verschillen op de interne baten en lasten niet toe (kolom “waarvan interne lasten
en voorzieningen”). Dit betreft immers slechts verschuivingen van baten en lasten tussen de diverse producten. Deze
afwijkingen zijn rechtmatig.
In het onderstaande overzicht zijn de interne lasten ten opzichte van het saldo gecorrigeerd.
Raming na

Realisatie

Saldo

Waarvan

Gecorrigeerd

wijziging

2011

2011

saldo

lasten

lasten

lasten

interne
lasten en
res/voorz.
Balansm.

Programma

1. Openbare orde & veiligheid

Afwijking (bedragen x € 1.000,-)

1

2

3

4

5

1.375.086

1.360.428

14.658

8.441

6.217

6

2. Burger & Bestuur

11.691.377

13.139.528

-1.448.151

-5.902.988

4.454.837

-89

3. Kennis & Welzijn

15.741.205

15.921.046

-179.841

28.487

-208.328

-55

463

-530

6.139.465

9.467.486

-3.328.021

-680.267

-2.647.754

-16

4

-2.636

5. Buurt & Buitenruimte

13.681.523

14.104.650

-423.127

-469.331

46.204

152

3

6. Middelen & Economie

6.163.278

5.489.620

673.658

406.368

267.290

54.791.934

59.482.758

-4.690.824

-6.609.290

1.918.466

4. Ruimtelijke Ordening & W onen

Totaal

6

7a

2011

-91

4.544
-50

-36
-18

267
-163

804

1.381

-50

-54

* De verschuiving binnen de interne lasten en voorzieningen beschouwen wij conform het controleprotocol als rechtmatig.

Bij de toetsing van de begrotingsafwijkingen kunnen de volgende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend:
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

A:
B:

Omschrijving:
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en
waarvoor geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig aan
de raad zijn voorgelegd. Bijvoorbeeld, de overschrijding was bij de 2e Tussenrapportage al bekend,
maar ten onrechte niet opgenomen in de begrotingswijziging.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid welke niet tijdig konden worden
gesignaleerd dan wel niet hoefden te worden gesignaleerd, waardoor deze niet opgenomen zijn in een
begrotingswijziging. Hieronder vallen ook de afwijkingen op productniveau tot € 30.000,- welke
conform het controleprotocol als rechtmatig worden beschouwd.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet, dan wel passen binnen het
betreffende begrotingsprogramma.
Kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd
zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad immers nog geen besluit genomen.
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of
een toezichthouder blijkt. Afhankelijk van het tijdstip van constatering hebben deze overschrijdingen
gevolgen voor de rechtmatigheid:
geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
geconstateerd na verantwoordingsjaar
De overschrijding is onrechtmatig, maar deze telt niet mee in het rechtmatigheidoordeel.
De overschrijding is onrechtmatig, en telt mee voor in het rechtmatigheidoordeel.
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Voor de rubricering van de afwijkingen sluiten wij aan bij de kadernota rechtmatigheid 2010 van het Platform
Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten.
Nadere specificatie afwijking externe lasten op productniveau
OnderOverProgramma
Categorie
schrijding schrijding
Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid
Product:
120 - Brandweer en rampenbestijding:
4.234
3
140 - Openbare orde en veiligheid
1.983
3
Totaal
6.217
0
Programma 2. Burger & Bestuur
Product:
001 - Bestuursorganen
40.142
3
002 - Bestuursondersteuning college B&W
21.087
3
003 - Burgerzaken
40.163
3
004 - Baten secretarieleges burgerzaken / rijksleges
54.515
4
005 - Bestuurlijke samenwerking
5.575
3
006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
10.075
3
330 - Nutsbedrijven
4.423.610
3/4
Totaal
4.525.002
70.165
Programma 3. Kennis & Welzijn
Product:
421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting
14.533
3
423 - Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting
1.379
3
441 - Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisv.
11.722
3
480 - Gemeenschappelijke lasten van het onderwijs
126.656
3
482 - Volwasseneneducatie
36.242
7a
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Programma
510 - Openbaar bibliotheekwerk
530 - Sport
541 - Oudheidkunde/musea
580 - Overige recreatieve voorzieningen
610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen
611 - Werkgelegenheid
614 - Gemeentelijk minimabeleid
620 - Maatschappelijke begeleiding en advies
621 - Vreemdelingen
622 - Huishoudelijke verzorging
623 - Participatiebudget
630 - Sociaal cultureel werk
641 - Tehuizen
650 - Kinderdagopvang
652 - Voorzieningen gehandicapten
714 - Openbare gezondheidszorg
715 - Centra voor jeugd en gezin
Totaal
Programma 4. Ruimtelijke Ordening & Wonen
Product:
810 - Ruimtelijke Ordening
822 - Overige volkshuisvesting
830 - Bouwgrondexploitatie
Totaal
Programma 5. Buurt & Buitenruimte
Product:
210 - Wegen, straten en pleinen (via voorziening)
211 - Verkeersmaatregelen te land
223 - Veerdiensten
240 - Waterkering etc. (via voorziening)
530 - Sport
531 - Groene sportvelden en terreinen
540 - Kunst
541 - Oudheidkunde/musea
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie
580 - Overige recreatieve voorzieningen
721 - Afvalverwijdering en verwerking
722 - Riolering en waterzuivering
723 - Milieubeheer
724 - Lijkbezorging
821 - Stads- en dorpsvernieuwing
Totaal
Programma 6. Middelen & Economie
Product:
310 - Handel en Ambacht
922 - Algemene baten en lasten
940 - Lasten heffing en invordering gem.belastingen
990 - Saldo rekening baten en lasten na bestemming
Totaal

OnderOverCategorie
schrijding schrijding
6.720
3
2.370
3
10.518
3
2.309
3
221.589
3
55.396
2
116.025
5/4
9.921
3
665
3
363.407
4
32.669
3
19.435
3
22.375
3
6.727
3
55.296
3
33.097
3
100.545
4
520.633
728.961
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603.628
65.287
1.978.839
2.647.754

199.124
20.680
1.644
44.435
17.364
22.188
1.534
11.730
13.660
177.489
82.530
151.550
151.669
6.858
8.969
478.814

1.474
219.999
15.817
29.999
267.290

3/4
2/3/4
4

2/3/4/5
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3/4/7a
3
3

432.610

3
3
3
3
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De posten binnen de jaarrekening tot een totaalbedrag van € 163.000, - welke als een begrotingsonrechtmatigheid te
kwalificeren zijn betreffen:
1. Product 611 - Sociale werkvoorziening.
Dit betreft een overschrijding van € 55.396,-. De overschrijding Betreft plaatsing van twee personen boven de
door het rijk opgelegde taakstelling en daaraan verbonden rijksbijdrage. Deze afwijking is incidenteel. Voor 2012
heeft Albrandswaard een hogere taakstelling gekregen, dus een hogere rijksbijdrage, zodat deze twee personen
hieronder kunnen vallen. Deze afwijking is ten onrechte niet gerapporteerd in de tussenrapportages.
2. Product 822 - Overige volkshuisvesting (woonwagens).
Dit betreft en overschrijding van € 16.419,- Het afgelopen jaar zijn 2 woonwagens leeggekomen. Omdat de
gemeente een sterfhuisconstructie hanteert, is direct gekozen deze woonwagens te verwijderen. De kosten van
de verwijdering waren niet begroot. Deze afwijking is ten onrechte niet gerapporteerd in de tussenrapportages.
3. Product 210 - Wegen, straten en Pleinen (openbare verlichting).
Dit betreft een overschrijding van € 90.686,-. In 2010 is de gemeente Albrandswaard met betrekking tot het
variabele energieverbruik overgestapt van Eneco naar Greenchoice. In dit jaar is 9 maanden het voorschotbedrag
van € 142,86 betaald. In 2011 is voor de levering en transport van duurzame energie een maandelijks bedrag van
€ 6.209,24 berekend. In mei 2011 heeft verrekening plaatsgevonden van € 45.895,-. De incidentele overschrijding
is toe te schrijven aan het energieverbruik van de openbare verlichting, de € 10.000,- minder te besteden budget
t.o.v. het vorige jaar en de overdrachten van Essendael, Portland West en Kasteeltuinen. Deze afwijking is ten
onrechte niet gerapporteerd in de tussenrapportages.
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Sector/afdeling

Aantallen
2011
f.t.e.

medew.

Raad
Griffie
College

21
2,68
4,50

Subtotaal functies

-

Salaris/
toelagen

Werkgeverslasten

Totaal
lasten

Werknemerslasten

Netto
lasten

in €

in €

in €

in €

in €

4
5

252.574
139.603
442.799

34.597
24.704

252.574
174.200
467.503

9.998
24.717

252.574
164.202
442.786

7,18

9

834.975

59.302

894.277

34.715

859.562

Directie

2,22

2

191.727

49.929

241.657

15.452

226.205

Control

2,00

2

150.593

34.941

185.534

11.098

174.436

Informatiebeheer

7,78

8

464.084

119.093

583.176

34.415

548.761

Communicatie

3,00

3

154.684

34.699

189.383

10.523

178.860

Juridische Zaken

4,70

5,00

270.484

68.699

339.183

19.889

319.294

Secretariaat

3,46

5

126.086

28.088

154.174

8.241

145.933

P&O

4,22

6

217.549

51.879

269.428

15.042

254.386

Financiën

7,40

8,00

403.166

99.764

502.930

28.448

474.482

LRP

12,57

9

561.769

125.407

687.175

35.834

651.342

Bouwen en Wonen

15,20

18

804.949

194.929

999.879

55.398

944.481

DIV/Bodes

13,68

18

503.689

105.697

609.386

31.208

578.178

Uitvoering

26,75

28

1.137.543

234.499

1.372.042

66.342

1.305.700

Beheer

13,00

0

642.461

153.303

795.765

44.745

751.020

Bestuur

18,60

20

1.093.159

262.113

1.355.272

78.201

1.277.071

Projecten

0,50

0

16.010

3.812

19.823

1.076

18.746

Projecten

0,35

0

11.207

2.669

13.876

753

13.123

Kostenplaatsen

Projecten
Totaal kostenplaatsen

0,15
135,6

1

4.803

1.144

5.947

323

5.624

133

6.753.963

1.570.666

8.324.629

456.989

7.867.640

Overige lasten
Verg. commissieleden P&O
Verg. commissieleden jz
Verg. commissieleden programmaraad
Verg. commissieleden wmo
Verg. duo-raadsleden
Verg. rekenkamer commissie
Totaal overige lasten
Totaal-generaal

142,8

142

506
6.066
1.480
3.616
5.550
5.211

506
6.066
1.480
3.616
5.550
5.211

22.429

22.429

7.611.367

1.629.968

9.241.335

506
6066
1480
3616
5550
5211
22.429
491.704

8.749.631

Voormalig personeel
Bestuurders
Overige

253.107
169.166

Totaal voormalig personeel

422.274

Totaal algemeen

8.033.641
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Vermeerderingen a.g.v.

Naam Reserve

Saldo per
1-1-2011

Toevoegen
Inflatiecorrectie
2011

Stortingen
tlv

Stortingen
tlv andere

exploitatie

res. / voorz.

Verminderingen a.g.v.

Ontvangen
subsidies

Overige
ontvangsten

Bijdragen
tgv exploitatie /

Bijdragen
tgv andere

Overige
betalingen

Saldo
per

derden

investeringen

res. / voorz.

derden

31-12-2011

A. Reserves Algemene Dienst
Algemene reserves
Algemene Reserve
Resultaat vorig boekjaar
Reserve kredietcrisis

1.155.527
1.230.7001.645.774

1.531.848
-

Totaal algemene reserves

1.570.601

Bestemmingsreserves
Reserve Herbestrating
Bedrijfsreserve
Onderhoudsreserve BBS Julianaschool
Onderhoudsreserve BBS De Wegwijzer
Onderhoudsreserve BBS Don Bosco
Onderhoudsreserve BBS De Parel
Egalisatiereserve Reiniging
Reserve Speelvoorzieningen
Reserve vestiging VO definitief
Reserve WWB-inkomensdeel
Egalisatiereserve riolering

1.232.833
24.693
31.308
31.308
31.308
31.308
626.817
357.072
144.065
650.506
144.484

45.000
5.218
5.218
5.218
5.218
944.961
28.000
93.807
1.070.000

24.050
251.115
289.269
201.986
580.581
809.220

9.415
49.775
232.171
2.650.000

Reserve Ruimtelijke visie
Reserve Informatie beleidsplan (andere ov)
Reserve Egalisatie WMO gelden
Reserve Baggeren
Reserve Grootonderhoud gebouwen
Bestemmingsreserve CAI
Reserve dekking BTW oude activa
Totaal bestemmingsreserves

5.461.922

Beklemde reserves
Reserve jeugdhonk plan Valck.
Reserve nieuwbouw school Don Bosco
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland
Reserve nieuwbouw buitendienst
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn
Reserve nieuwbouw Lokaal Centrum CAI
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon
Reserve winstuitkering OMMY

365.390
313.008
1.553.394
1.441.254
253.997
274.436
157.178
423.000
9.100.000

-

1.531.848

271.219

271.219

660.516
633.260
-

-

1.293.776

1.067.378
1.012.514
-

-

350.000

927.833
24.693
36.526
36.526
36.526
36.526
1.386.574
385.072
144.065
744.313
943.974

185.204

270.510

24.050
175.761
279.303
214.111
767.177
2.650.000
706.596

84.769
9.966
37.650
45.575
102.624

-

5.144.001

-

-

-

1.086.298

2.079.892

-

-

9.519.625

365.390
303.802
1.522.017
1.398.865
246.826
0
149.693
411.250
9.100.000

9.206
31.377
42.389
7.171
274.436
7.485
11.750
-

Totaal beklemde reserves

13.881.657

-

-

-

-

-

383.814

-

-

13.497.843

Totaal reserves Alg. Dienst

20.914.181

-

6.675.849

271.219

-

-

2.763.888

-

-

25.097.361

B. Reserves Grondbedrijf
Bovenwijkse voorzieningen

13.936

Totaal reserves Grondbedrijf

13.936

-

-

-

-

-

-

-

-

13.936

20.928.117

-

6.675.849

271.219

-

-

2.763.888

-

-

25.111.297

Totaal-generaal

13.936
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Staat van Langlopende geldleningen 2011
Datum besluit

Lineair, Fixe
Annuïtair

Geldverstrekker

Leningnr.

Verval datum

Aflossingsjaar

13-12-2000

L

BNG

40.91679

13-12-2000

2025

01-03-2001

L

BNG

40.92045

01-03-2001

2026

04-03-2002

L

BNG

40.94362

04-03-2002

2027

05-01-2003

L

BNG

40.96386

06-01-2003

2028

10.000.000

Bedrag
geldlening
6.806.703

Rente%

Schuld
per 01-01-2011

Vermeerdering

Betaalde rente
in 2011

Aflossing

Schuld per
31-12-2011

5,79%

4.084.022

236.465

272.268

3.811.754

4.537.802

5,65%

2.904.193

164.087

181.512

2.722.681

10.000.000

5,365%

6.800.000

364.820

400.000

6.400.000

4,875%

7.200.000

351.000

400.000

6.800.000

11-08-2004

F

BNG

40.99402

11-08-2004

2014

7.500.000

4,30%

7.500.000

322.500

-

7.500.000

09-03-2005

F

BNG

40.100173

09-03-2005

2012

4.000.000

3,54%

4.000.000

141.600

-

4.000.000

17-03-2010

L

BNG

40.105172

17-03-2010

2025

4.000.000

3,56%

4.000.000

142.400

266.667

17-03-2010

L

BNG

40.105173

17-03-2010

2020

4.000.000

3,065%

4.000.000

122.600

400.000

24-03-2011

L

NWB

1-27172

24-03-2011

2021

3.000.000

3,490%

Totaal

53.844.505
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Volg-

Oorspronkelijk

Naam van de

Doel van de

Naam van de

Namen van

Door de

Rente-

Restantbedrag van

Waarvan door

In de loop van

Totaalbe-

Restantbedrag

Waarvan door

nummer

bedrag van de

geldgever

geldlening

geldnemer

de andere

gemeente

%

de geldlening aan

de gemeente

2011

drag van de

van de geldlening

de gemeente

borgen

gewaarborgd

het begin van het

gewaarborgd

te waarborgen

gewone en

aan het einde

gewaarborgd

deel

dienstjaar

buitenge-

van het dienstjaar

aflossing

2011

13

14

geldlening

of leningnummer

2011
1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

15

1

2.268.901,08

BNG

40.087.586

WBV Poortugaal

WSW

50%

5,87%

2.268.901,08

1.134.450,54

2

2.495.791,19

BNG

40.087.589

WBV Poortugaal

WSW

50%

5,72%

2.495.791,19

1.247.895,60

3

2.042.010,97

BNG

40.088.960

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,55%

1.145.575,19

572.787,60

1.039.741,80

519.870,90

4

1.361.340,65

BNG

40.091.014

WBV Poortugaal

WSW

50%

5,03%

1.026.237,91

513.118,96

978.786,98

489.393,49

5

2.268.901,08

BNG

40.093.718

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,62%

2.268.901,08

1.134.450,54

6

5.000.000,00

BNG

40.094.111

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,82%

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

250.000,00

7

952.938,45

NWB

10.010.242

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,43%

785.278,49

392.639,25

770.574,96

385.287,48

8

726.048,35

BNG

10.665

WBV Poortugaal

WSW

50%

5,75%

9

1.815.120,86

NWB

10.021.139

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,32%

1.637.353,72

818.676,86

1.614.068,18

807.034,09

10

587.055,92

NWB

10.021.007

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,38%

521.251,99

260.626,00

513.922,69

256.961,35

11

1.569.286,34

NWB

10.021.006

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,32%

1.391.923,78

695.961,89

1.372.128,61

686.064,31

12

726.048,35

NWB

10.020.972

WBV Poortugaal

WSW

50%

3,93%

108.907,20

54.453,60

72.604,80

36.302,40

13

2.949.571,40

NWB

10.007.982

WBV Poortugaal

WSW

50%

3,99%

214.667,89

107.333,95

14

1.800.000,00

BNG

40.101.061

WBV Poortugaal

WSW

50%

3,73%

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00

900.000,00

15

1.800.000,00

BNG

40.101.565

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,34%

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00

900.000,00

16

1.800.000,00

BNG

40.101.566

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,35%

1.800.000,00

900.000,00

1.800.000,00

900.000,00

17

2.600.000,00

BNG

40.103.164

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,79%

2.600.000,00

1.300.000,00

2.600.000,00

1.300.000,00

18

2.500.000,00

BNG

40.103.834

WBV Poortugaal

WSW

50%

5,06%

2.500.000,00

1.250.000,00

19

18.000.000,00

BNG

40.103.839

WBV Poortugaal

WSW

50%

4,96%

17.718.668,12

17.329.611,11

8.664.805,56

20

2.700.000,00

BNG

40.106.852

WBV Poortugaal

WSW

4,22%

2.700.000,00

stortingsdatum 1.10.2012

21

3.400.000,00

BNG

40.106.853

WBV Poortugaal

WSW

4,62%

3.400.000,00

stortingsdatum 1.11.2013

22

323.318,40

BNG

4.073.980

OBD of CED Rijnmond Zd.

100%

4,75%

204.768,33

204.768,33

193.991,05

193.991,05

-

2.268.901,08
-

-

-

-

-

2.500.000,00
8.859.334,06

10.777,28

1.134.450,54
-

-

-

-

Nw kantoorgeb.
23

1.314.788,15

BNG

Woningbouw

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,89%

1.122.974,25

561.487,13

1.093.428,28

546.714,14

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,04%

1.289.831,19

644.915,60

1.256.997,63

628.498,82

4.068.390
24

1.461.725,29

BNG

Woningbouw
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Volg-

Oorspronkelijk

Naam van de

Doel van de

Naam van de

Namen van

Door de

Rente-

Restantbedrag van

Waarvan door

In de loop van

Totaalbe-

Restantbedrag

Waarvan door

nummer

bedrag van de

geldgever

geldlening

geldnemer

de andere

gemeente

%

de geldlening aan

de gemeente

2011

drag van de

van de geldlening

de gemeente

borgen

gewaarborgd

het begin van het

gewaarborgd

te waarborgen

gewone en

aan het einde

gewaarborgd

deel

dienstjaar

buitenge-

van het dienstjaar

2011

aflossing

2011

13

14

geldlening

1

of leningnummer

2

3

4

5

6

9

10

11

12

15

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,87%

1.889.326,24

944.663,12

1.871.256,10

935.628,05

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

5,78%

1.905.876,91

952.938,46

1.905.876,91

952.938,46

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

3,94%

867.837,95

433.918,98

589.662,71

294.831,36

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,47%

2.268.901,08

1.134.450,54

2.268.901,08

1.134.450,54

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,69%

4.637.362,68

2.318.681,34

4.557.563,64

2.278.781,82

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

5,25%

7.939.115,34

3.969.557,67

7.874.970,76

3.937.485,38

4014464

Woonvisie (vh WBV Volksbelang)

WSW

50%

4,03%

1.815.000,00

907.500,00

1.815.000,00

907.500,00

Bouw Clubgebouw

K.v. Rood Wit Albrands.

406.839.101
25

2.042.000,00

BNG

Woningbouw
4.088.208

26

1.905.876,91

BNG

Woningbouw
40.105.303

27

2.541.000,00

NWB

Woningbouw

28

2.268.901,00

BNG

Woningbouw

29

4.750.000,00

BNG

10.021.344
40103551
40059
40.103.574
30

8.000.000,00

BNG

(Her)financiering
40.104.025

31

1.815.000,00

BNG

32

56.722,53

33

1.158.047,11

BNG

34

3.342.000,00

NWB

100%

6,10%

16.955,62

16.955,62

930,81

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

6,74%

117.170,05

58.585,03

109.771,45

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

4,80%

2.643.110,43

1.321.555,22

130.533,01

-

-

3.553.903.570
4.085.395

-

30.090.001
10022961

2.506.318,50

1.253.159,25

30.541.002
35

3.301.000,00

ING

677.191.944

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

3,10%

3.301.298,00

1.650.649,00

3.301.000,00

1.650.500,00

36

16.784.000,00

BNG

37.401

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

var.

16.784.000,00

8.392.000,00

16.784.000,00

8.392.000,00

37

2.138.000,00

BNG

40.104.833

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

4,72%

2.055.769,23

1.027.884,62

38

11.068.000,00

DePfa ACS

38.429

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

4,60%

11.068.000,00

5.534.000,00

39

20.085.000,00

BNG

40.105.938

St. Woonzorg Ned.

WSW

50%

3,98%

40

453.780,22

Fortis ASR

Bw verzorgingsteh

St. Argos Zorggroep

100%

7,25%

255.665,00

2.138.000,00

20.085.000,00

255.665,00

1.973.538,46

986.769,23

11.068.000,00

5.534.000,00

2.085.000,00

1.042.500,00

239.679,74

239.679,74

405.100.519
41

262.384,54

BNG

42

1.030.000,00

BNG

43

2.770.000,00

BNG

Financiering

St. Argos Zorggroep

100%

5,99%

141.995,38

141.995,38

127.643,59

127.643,59

St. Eerstelijns vz Portland

100%

4,36%

1.030.000,00

1.030.000,00

12.942,95

1.030.000,00

1.030.000,00

St. Eerstelijns vz Portland

100%

4,46%

2.770.000,00

2.770.000,00

2.770.000,00

2.770.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

400.071.394
bouw div.
onroerend goed
bouw div.
onroerend goed
44

2.000.000,00

ING

bouw div.

Wooncompas

WSW

100%

3,43%

2.000.000,00

Stichting Havensteder

WSW

50%

3,31%

20.000.000,00

onroerend goed
45

20.000.000,00

NWB

Financiering
10026386

46

20.000.000,00

BNG

40.104.684

Stichting Havensteder

WSW

50%

3,94%

20.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

47

15.000.000,00

NWB

Financiering

Stichting Havensteder

WSW

100%

3,56%

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

48

20.000.000,00

Stichting Havensteder

WSW

100%

2,99%

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

TOTAAL

187.808.415,32

179.273.168,66

110.317.241,52

10026093
NWB
10026847
225.234.558,79
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Overzicht van gegarandeerde hypothecaire geldleningen 2011

Volgnummer

Naam van de geldgever

1

2

Restantbedrag
van de geldlening
aan het einde
van het dienstjaar
2011
3

Bedrag van
opgebouwde
(afkoop) waarden /
kapitaal en spaarbedragen
4

Door
de gemeente
gewaarborgd /
risicobedrag per
einde dienstjaar
5

1

Reaal verzekeringen

63.529,23

47.129,61

16.399,62

2

Nationle Nederlanden

484.805,74

231.494,00

253.311,74

3

STATER Nederland

133.411,39

4

AEGON

41.203,24

18.442,00

22.761,24

5

Syntrus Achmea Vastgoed

74.761,35

42.286,74

32.474,61

6

ING (ex Postbank)

1.218.793,59

670.608,06

548.185,53

7

ING

8

SNS / Regio Bank

9

Florius

745.457,59

10

ASR

253.436,25

11

ABN AMRO

972.302,23

12

Westland Utrecht hyp.bank

13

133.411,39

414.816,00

414.816,00

4.029,88

4.029,88
405.540,49

339.917,10
253.436,25

475.076,76

497.225,47

32.340,03

32.340,03

Rabobank

479.994,16

479.994,16

14

Obvion

293.073,37

293.073,37

15

Direktbank

154.739,05

102.271,40

52.467,65

5.366.693,10

1.992.849,06

3.373.844,04

Totaal
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Bouwrekening Overhoeken III per 31 december 2011
Kredietnr. 3000002
Omschrijving
Geraamd
in
dienstjaar

1

Verantwoord
t/m
31-12-2010

2

Verantwoord
in dienstjaar
2011

3

Totaal
op
31-12-2011

Bedrag van
de reeds
aangegane
verplichtingen

3a

4
3+3a

Op basis kostprijsberekening
vastgestelde grondexploitatie 2011
Voor uitgeIn totaal
voerd of nog in
uitvoering zijnd
plandeel
5
6
4+4a

4a

Kalkulatieverschillen

Nog beschikbaar volgens
laatste voorkalkulatie
excl. verplichtingen

7
5-4-4a

8
6-5

Vermoedelijk
nog te
besteden/
te ontvangen
incl. verplichtingen
9
6-5+4a

KOSTEN
Verwerving:
Sloop/sanering
Grondwerk
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Civiele constructies
Diversen
Planontwikkelingskosten
Fondsen
Nadelige saldi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.434.575,41
166.601,41
163.367,56
1.207.098,78
1.100.331,50
705.974,62
1.008.334,73
1.309.286,68
1.048.407,73
609.540,98

0,00
0,00
0,00
5.074,96
3.702,80
0,00
45.717,13
101.652,00
0,00
34.527,12

3.434.575,41
166.601,41
163.367,56
1.212.173,74
1.104.034,30
705.974,62
1.054.051,86
1.410.938,68
1.048.407,73
644.068,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.434.575,41
166.601,41
163.367,56
1.212.173,74
1.104.034,30
705.974,62
1.054.051,86
1.410.938,68
1.048.407,73
644.068,10

3.434.575,41
166.601,41
167.056,56
1.218.185,74
1.173.979,63
1.293.974,62
1.237.840,00
1.439.265,68
1.252.692,73
669.407,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
3.689,00
6.012,00
69.945,33
588.000,00
183.788,14
28.327,00
204.285,00
25.338,90

0,00
0,00
3.689,00
6.012,00
69.945,33
588.000,00
183.788,14
28.327,00
204.285,00
25.338,90

Totaal (a)

0,00

10.753.519,40

190.674,01

10.944.193,41

0,00

10.944.193,41

12.053.578,78

0,00

1.109.385,37

1.109.385,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

75.376,00
-16.808,00
58.568,00

75.376,00
-16.808,00
58.568,00

Batige saldi
Inflatie
Totaal (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.376,00
-16.808,00
58.568,00

Per saldo (a-b=c)

0,00

10.753.519,40

190.674,01

10.944.193,41

0,00

10.944.193,41

11.995.010,78

0,00

1.050.817,37

1.050.817,37

Niet woningbouw
Overige opbrengsten
Voordelig saldi

0,00
0,00
0,00

767,75
6.060.625,28
174.185,88

610.390,20
38.398,62
0,00

611.157,95
6.099.023,90
174.185,88

0,00
0,00
0,00

611.157,95
6.099.023,90
174.185,88

5.976.667,75
6.060.625,28
19.183,00

0,00
0,00
0,00

5.365.509,80
-38.398,62
-155.002,88

5.365.509,80
-38.398,62
-155.002,88

Totaal (d)

0,00

6.235.578,91

648.788,82

6.884.367,73

0,00

6.884.367,73

12.056.476,03

0,00

5.172.108,30

5.172.108,30

Totaal-generaal (c-d) (Eindwaarde 31-12-2013)
Netto contante waarde 1-1-2012 (4,75%)

0,00

4.517.940,49

-458.114,81

4.059.825,68

0,00

4.059.825,68

-61.465,25
-611.555,64

0,00

-4.121.290,93

-4.121.290,93

OPBRENGSTEN
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Bouwrekening Centrum Poortugaal per 31 december 2011
Kredietnr. 3000003
Omschrijving
Geraamd
in
dienstjaar

1

Verantwoord
t/m
31-12-2010

2

Verantwoord
in dienstjaar
2011

3

Totaal
op
31-12-2011

3a

4
3+3a

Bedrag van
de reeds
aangegane
verplichtingen

Op basis kostprijsberekening
vastgestelde grondexploitatie 2011
Voor uitgeIn totaal
voerd of nog in
uitvoering zijnd
plandeel
5
6
4+4a

4a

Kalkulatieverschillen

Nog beschikbaar volgens
laatste voorkalkulatie
(kolom 6-5)

7
5-4-4a

8
6-5+

Vermoedelijk
nog te
besteden/
te ontvangen

9
6-5+4a

KOSTEN
Verwerving:
Sloop/sanering
Grondwerk
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Civiele constructies
Diversen
Planontwikkelingskosten
Fondsen
Nadelige saldi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.626.491,50
109.660,35
0,00
182.962,42
389.200,72
0,00
80.424,42
859.955,09
22.308,08
405.692,04

0,00
5.719,39
0,00
163.360,70
195.394,49
816,00
114,00
223.753,35
0,00
49.461,72

1.626.491,50
115.379,74
0,00
346.323,12
584.595,21
816,00
80.538,42
1.083.708,44
22.308,08
455.153,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.626.491,50
115.379,74
0,00
346.323,12
584.595,21
816,00
80.538,42
1.083.708,44
22.308,08
455.153,76

1.717.540,50
304.602,15
0,00
483.977,69
877.396,14
0,00
307.398,51
1.438.545,73
22.308,08
918.185,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

91.049,00
189.222,41
0,00
137.654,57
292.800,93
-816,00
226.860,09
354.837,29
0,00
463.031,24

91.049,00
189.222,41
0,00
137.654,57
292.800,93
-816,00
226.860,09
354.837,29
0,00
463.031,24

Totaal (a)

0,00

3.676.694,62

638.619,65

Batig saldi
Inflatie
Totaal (b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.315.314,27

0,00

4.315.314,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6.069.953,80

0,00

1.754.639,53

1.754.639,53

109.268,00
-38.931,00
70.337,00

0,00
0,00
0,00

109.268,00
-38.931,00
70.337,00

109.268,00
-38.931,00
70.337,00

Per saldo (a-b=c)

0,00

3.676.694,62

638.619,65

4.315.314,27

0,00

4.315.314,27

5.999.616,80

0,00

1.684.302,53

1.684.302,53

Woningbouw
Niet woningbouw
Overige opbrengsten
Voordelige saldi

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.713.491,87
13.117,56

0,00
271.320,75
145.560,00
0,00

0,00
271.320,75
1.859.051,87
13.117,56

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
271.320,75
1.859.051,87
13.117,56

2.045.210,00
1.259.428,00
1.852.125,87
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.045.210,00
988.107,25
-6.926,00
-13.117,56

2.045.210,00
988.107,25
-6.926,00
-13.117,56

Totaal (d)

0,00

1.726.609,43

416.880,75

2.143.490,18

0,00

2.143.490,18

5.156.763,87

0,00

3.013.273,69

3.013.273,69

Totaal-generaal (c-d) (Eindwaarde 31-12-2014)
Netto contante waarde 1-1-2012 (4,75%)

0,00

1.950.085,19

221.738,90

2.171.824,09

0,00

2.171.824,09

842.852,93
621.382,24

0,00

-1.328.971,16

-1.328.971,16

OPBRENGSTEN
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Bouwrekening Don Boscolocatie per 31 december 2011
Kredietnr. 3000005
Omschrijving
Geraamd
in
dienstjaar

1

Verantwoord
t/m
31-12-2010

2

Verantwoord
in dienstjaar
2011

3

Totaal
op
31-12-2011

3b

Bedrag van
de reeds
aangegane
verplichtingen

4
3+3a

Op basis kostprijsberekening
vastgestelde grondexploitatie 2011
Voor uitgeIn totaal
voerd of nog in
uitvoering zijnd
plandeel
5
6
4+4a

4a

Kalkulatieverschillen

7
5-4-4a

Nog beschikbaar volgens
laatste voorkalkulatie
excl. verplichtingen

Vermoedelijk
nog te
besteden/
te ontvangen
incl. verplichtingen

8
6-5

9
6-5+4a

KOSTEN
Verwerving:
Sloop/sanering
Grondwerk
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Civiele constructies
Diversen
Planontwikkelingskosten
Fondsen
Nadelige saldo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal (a)

174.018,00
0,00
0,00
0,00
315.264,49
0,00
100.000,00
83.541,28
31.889,04
26.248,44

0,00
0,00
0,00
0,00
18.903,00
0,00
0,00
17.388,49
0,00
-12.060,96

174.018,00
0,00
0,00
0,00
334.167,49
0,00
100.000,00
100.929,77
31.889,04
14.187,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

174.018,00
0,00
0,00
0,00
334.167,49
0,00
100.000,00
100.929,77
31.889,04
14.187,48

174.018,00
0,00
0,00
0,00
341.264,49
0,00
100.000,00
88.660,00
42.424,04
16.295,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7.097,00
0,00
0,00
-12.269,77
10.535,00
2.107,52

0,00
0,00
0,00
0,00
7.097,00
0,00
0,00
-12.269,77
10.535,00
2.107,52

730.961,25

24.230,53

755.191,78

0,00

755.191,78

762.661,53

0,00

7.469,75

7.469,75

0,00
0,00
0,00

1.097,00
-414,00
683,00

0,00
0,00
0,00

1.097,00
-414,00
683,00

1.097,00
-414,00
683,00

Batige saldi
Inflatie
Totaal (b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Per saldo (a-b=c)

0,00

730.961,25

24.230,53

755.191,78

0,00

755.191,78

761.978,53

0,00

6.786,75

6.786,75

Woningbouw
Overige opbrengsten
Voordelige saldi

0,00
0,00
0,00

442.680,00
372.000,00
37.359,48

0,00
120.000,00
0,00

442.680,00
492.000,00
37.359,48

0,00
0,00
0,00

442.680,00
492.000,00
37.359,48

442.680,00
592.000,00
37.359,00

0,00
0,00
0,00

0,00
100.000,00
-0,48

0,00
100.000,00
-0,48

Totaal (d)

0,00

852.039,48

120.000,00

972.039,48

0,00

972.039,48

1.072.039,00

0,00

99.999,52

99.999,52

-121.078,23

-95.769,47

-216.847,70

0,00

-216.847,70

-310.060,47
0,00

0,00

-93.212,77

-93.212,77

OPBRENGSTEN

Totaal-generaal (c-d) (Eindwaarde 31-12-2011)
Netto contante waarde 1-1-2011
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Bouwrekening WISH per 31 december 2011
Kredietnr. ?
Omschrijving

1

Geraamd
in
dienstjaar

Verantwoord
t/m
31-12-2010

2

Verantwoord
in dienstjaar
2011

3

Totaal
op
31-12-2011

3b

Bedrag van
de reeds
aangegane
verplichtingen

4
3+3a

Kalkulatieverschillen

Op basis kostprijsberekening
vastgestelde grondexploitatie 2011
Voor uitgeIn totaal
voerd of nog in
uitvoering zijnd
plandeel
5
6
4+4a

4a

7
5-4-4a

Nog beschikbaar volgens
laatste voorkalkulatie
excl. verplichtingen

Vermoedelijk
nog te
besteden/
te ontvangen
incl. verplichtingen

8
6-5

9
6-5+4a

KOSTEN
Verwerving:
Sloop/sanering
Grondwerk
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Civiele constructies
Diversen
Planontwikkelingskosten
Fondsen
Nadelige saldi

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totaal (a)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.270,94
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.270,94
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.270,94
0,00
0,00

0,00
30.963,15
20.942,50
11.503,00
68.121,15
0,00
38.944,17
135.000,00
6.564,00
13.435,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
30.963,15
20.942,50
11.503,00
68.121,15
0,00
38.944,17
61.729,06
6.564,00
13.435,00

0,00
30.963,15
20.942,50
11.503,00
68.121,15
0,00
38.944,17
61.729,06
6.564,00
13.435,00

0,00

73.270,94

73.270,94

0,00

73.270,94

325.472,97

0,00

252.202,03

252.202,03

Batige saldi
Inflatie
Totaal (b)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Per saldo (a-b=c)

0,00

0,00

73.270,94

73.270,94

0,00

73.270,94

325.472,97

0,00

252.202,03

252.202,03

Betaling wbv (sociale woningbouw
Overige opbrengsten
Voordelig saldi

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

325.472,97
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

325.472,97
0,00
0,00

325.472,97
0,00
0,00

Totaal (d)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325.472,97

0,00

325.472,97

325.472,97

0,00

73.270,94

73.270,94

0,00

73.270,94

0,00
0,00

0,00

-73.270,94

-73.270,94

OPBRENGSTEN

Totaal-generaal (c-d) (Eindwaarde 31-12-2013)
Netto contante waarde 1-1-2011
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Cluster

Afdeling

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

Andere Overheid

Digitalisering /ICT

IB

Digitalisering /ICT

IB

Digitalisering /ICT

IB

Digitalisering /ICT

IB

Digitalisering /ICT

IB

Digitalisering /ICT

A&A

Omschrijving
Product

Nummer
Fcl
70030038
70030039
72100222
70030111
70030112
70030113
70030114
78100521
78100528
78100527
70030040
70030041
70030042
70030043
70030044
70005102

IBP 3.8 Technische Infrastructuur
IBP 3,9 Aanschaf Business Inteligence
IBP 2.02 Aanschaf WION
IBP 1.01 Basisreg. Adressen + Gebouwen
IBP 1.02 Basisregistratie Personen
IBP 1.03 Afnemers Bedrijven Kadaster
IBP 1.04 Aanschaf gegevensmakelaar
IBP 1.05 Aanschaf WKPB
IBP 2.08 Aanschaf ontsluiting GEO-informatie
IBP 2.07 Aanschaf software Omgevingsvergunning
Vervangen Netwerkapparatuur
Vervangen Telefooncentrale 2011
Vervangen plotter 2011
Vervangen Licenties 2011
Vervangen Firewall 2011
Aanschaf TimeWize Atimo

Baten
lasten

Uren Uren Werkelijk
Begroot

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

Totaal Digitalisering /ICT
Inventaris gemeentehuis

Faza

Inventaris gemeentehuis

Faza

Inventaris gemeentehuis

Faza

Inventaris gemeentehuis

Faza

70005310
70005314
70006801
70005313

Vervanging kantoor meubilair 2009
Vervanging kantoormeubilair 2010
Vervanging kantoormeubilair 2011
Vervanging keukenapparatuur

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

Totaal Inventaris gemeentehuis
Sociaal Culturele accom.

Bestuur

Sociaal Culturele accom.

Bestuur

75300217
76200112

Realisatie Trefpunt
Dorpsdijk renovatie buitenkant Boerderijtje

Lasten
Lasten

Sociaal Culturele accom.

Bestuur

76300202

Aanleg/inrichting JOP

Lasten

Sociaal Culturele accom.

Bestuur

77140100

Afbouw & inrichting medisch centrum rijsdijk

Lasten

Schoolgebouwen

Bestuur

74230101

Aanpassingen Julianaschool Rhoon

Lasten

Schoolgebouwen

Bestuur

74400101
74410100
78300219
74200123

Voortgezet onderw Instroompunt definitief
Schoolgebouwen Portland (excl. Grond)
Scholen portland BTW
School Portland (semipermanent)

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

Verplaatsen voetbalvelden Poortugaal
Sportcomplex Omloopseweg Kunstgras
Renovatie sportvelden De omloop 2011

Lasten
Lasten
Lasten

0

8

Totaal Sociaal Culturele accom.

Schoolgebouwen

Ontwikkeling

Schoolgebouwen

Bestuur

Schoolgebouwen

Ontwikkeling

Totaal Schoolgebouwen

Bedrag
begroot
per werkelijk
31-12-2011

Bedrag
per 3112-2011

Bedrag
restant
per
31-12-2011

190.806
0
15.500
24.832
4.360
10.000
1.881
5.000
50.669
0
68.181
95.000
6.000
5.627
25.000
4.343

3.302
4.337
0
20.612
0
0
1.620
3.563
46.498
7.245
72.907
26.381
0
5.627
0
1.555

187.504
-4.337
15.500
4.220
4.360
10.000
261
1.437
4.171
-7.245
-4.726
68.619
6.000
0
25.000
2.788

507.198
6.244
1.210
22.026
28.877
58.357
155.000
44.863

193.647
6.153
0
16.041
0
22.194
0
0

313.551
91
1.210
5.985
28.877
36.163
155.000
44.863

19.059

431

325.000
543.922
153.971

270.760
271.191
6.610

-21
12.528
645.529
1.600.000
2.412.007
12.658
342.255
100.000

0
12.528
0
0
19.138
566
392.654
76.249

Sportaccommodaties

Bestuur

Sportaccommodaties

Bestuur

Sportaccommodaties

BOR

75300313
75300323
75310100

Sportaccommodaties

Bestuur

75300206

Gymzaal Pgaal Valckestein

Lasten

80.000

0

Sportaccommodaties

BoWo

75300211

Sporthal Rhoon renovatie

Lasten

84.763

0

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

CAI

BOR

73300142
73300143
73300144
73300145
73300146
73300147
73300148
73300149

Aanleg Portland 2010 (aanvulling)
Aanleg infra Essendael 2010
Renovatie COAX kabels 2010
VCB08 vervangen / wijkversterkers 2010
Analeg Portland 2011
Aanleg infra Essendael 2011
Centru Poortugaal
Verv Behuizing lokaal Centrum LC02 Portland

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

619.676
48.159
19.720
8.790
20.000
330.000
169.000
75.000
50.000
720.669

469.469
58.828
18.000
10.790
31.513
394.147
121.635
94.971
61.064
790.948

Totaal Sportaccom

Totaal CAI

-120
30

17

Opmerkingen

Gereed

Financieel
afgewikkeld

Krediet
afwikkelen

Opdracht
verstrekt

Planning werk
gereed

Saldo naar 2011

Afwikkelen

Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

2013
2012
2012
2011
2012
Doorlopend
2012
2012
2011
2011
2012
2012

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Wordt in BARverband uitgevoerd, vanwege werkdruk
Komen nog enkele kosten bij jaarrekening 2011 /
Afwikkelen

Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Ja

2012
2011

ja

nee

kan worden afgesloten
kan worden afgesloten
kan worden afgesloten
Investering zal niet worden gebruikt voor

Nee
Nee

ja
ja

nee
nee

ja

nee

Aanschaf software Cognos BI.
Inzetten voor GBKN.
Inzetten voor GBKN.
Project BRP is overgedragen naar vakafdeling.
Aansluiting op Handelsregister.
Doorlopend project, aajrlijks nieuwe aansluitingen
Aanschaf Key2Beperkingen.
Aangeschaft in 2011, doorontwikkeling in 2012
Project WABO is overgedragen naar vakafdeling.

Op dit moment geen plannen voor realisering.
Deze investering is uitgesteld omdat er discussie is
over het al dan niet behouden van het pand. Is ook
onderdeel van het Centrumplan Rhoon. Omdat nog
steeds niet duidelijk of het pand gesloopt gaat worden
deze investering laten staan.
18.629 Gesprekken over een locatie lopen. Plaatsing 2011 of
2012.
54.240 Afgerond begin 2012
272.732
147.361 Project Julianadriehoek is in 2011 niet definitief
opgeleverd en is nog niet afgerekend met Woonbron.
De afronding vindt beging 2012 plaats.
-21 Afgerond, krediet afsluiten
0 Afwikkelen
645.529 Waarschijnlijk uitspraak in 2012
1.600.000
2.392.869
12.092 Afgerond, krediet afsluiten
-50.399 Afgerond, krediet afsluiten
23.751 afrondende fase is gestrt. Einde project rond maart
2012
80.000 Doorschuiven wordt gerealiseerd a.d.h.v. structuurvisie
84.763 Het vervangen van het dak is uit bouwkundig oogpunt
zondermeer noodzakelijk. De investering is echter
uitgesteld omdat er planontwikkelingen op het
betreffende perceel. Afhankelijk van de voortgang van
deze ontwikkeling zal in 2012 een besluit genomen
dienen te worden o het dak nog vervangen gaat
worden. Investering derhalve doorschuiven naar 2012.
150.207
-10.669
1.720
-2.000
-11.513
-64.147
47.365
-19.971
-11.064
-70.279
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verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst
verkocht. Verrekend met verkoopopbrengst

2011
2011
2011
2011

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

2012

Nee

Nee

Nee

Ja

2012

Nee

Nee

Nee

Ja

2012

Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

2013

Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

1e kw 2011
3e kw 2011
2011

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Cluster

Afdeling

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Reconstructies verhardingen

BOR

Nummer
Fcl

Omschrijving
Product

Baten
lasten

72100136
72100137
72100138
72100139
72100143
72100144
72100145
72110202
72100126
72100133

Koninginnebuurt Rhoon verhardingen
Vogelbuurt Rhoon verhardingen
Stationsstraat Rhoon verhardingen
Herbestr icm rioolwerk 2011 boeken op projecten
Vogelbuurt Rhoon - verhardingen fase 2
Viaductweg verhardingen
Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) verhardingen
Herinrichting Gr. Kruisweg - Rivierweg
Schoolomgeving Jul-Beat-Bernh Rhoon
Aanleg en renovatie wegen 2011

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

72100121
72100124
72100130
72100131

Herinrichting Dorpsdijk
Centrum Ontwikkeling Rhoon - Het Licht
Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2009
Onderhoudsplan Openb.verlichting 2010

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

72100140
72100146
72100205
72100206
72100208
72110104
72400108
72400109
72400110
72400111

Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011
Meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting 2011
Verbetering/ uitbreiding OV 2010
Vervangen en onderhoud Bruggen 2010
Vervangen en onderhoud Bruggen 2011
Plan van aanpak verkeersbeleidplan 2010
Vervanging beschoeiingen 2008
Vervanging beschoeiingen 2009
Vervanging beschoeiingen 2010
Vervanging beschoeiing 2011

77240105
72110103
72110106
72110203
72110200
72110201
77210113
77210116
77210124
77210130
77210138
77210139
77210140
77210141
77210143
77210144
77210145
77210148
77210149

Uren Uren Werkelijk
Begroot

218
-23
64

148
61
117

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Openbare ruimte

BOR

Totaal Openbare ruimte
Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Reiniging

BOR

Totaal Reiniging

Bedrag
per 3112-2011

Bedrag
restant
per
31-12-2011

Opmerkingen

Gereed

Financieel
afgewikkeld

Krediet
afwikkelen

Opdracht
verstrekt

Ja
Ja
Ja

2012

Ja
Nee
Nee
Ja

2012
2012
2012
2012

Ja

2011

1.271.343
456.410
590.872
97.631
770.770
681.091
413.282
100.000
16.430
295.900
4.693.729
139.187
0
13.128
32.783

639.292
442.262
378.797
87.172
164.120
6.403
2.228
5.042
5.426
296.100
2.026.840
37.879
418
13.128
28.332

632.051 budget naar 2012
14.148 Uitgevoerd.
212.075 budget naar 2012
10.459 Afwikkelen
606.650 budget naar 2012
674.689 In voorbereiding GSU 2012
411.055 In voorbereiding GSU 2012
94.958 Uitvoering 2011, facturering 2012.
11.004 Werk is uitgevoerd en opgeleverd
-200 Afwikkelen
2.666.889
101.308 Werk is uitgevoerd en opgeleverd.
-418 Afwikkelen
0 Afwikkelen
4.451 loopt nog wel verplichting van 8K euro. Verpl.nr. 90928
Deze moet nog worden afgeboekt. Restant bedrag in
2012 overhevelen naar Meerjaren onderhoudsplan
Openbare Verlichting 2011 (72100140)

Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
merking voor ve

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

378.503
47.489
3.039
1.346
39.505
40.000
7.779
147.223
120.000
170.000

97.521
47.489
3.039
1.346
36.271
22.893
0
0
0
28.200

280.982 72100126, 130, 131, 140, 146, 147, 205 samenvoegen
0
0
0
3.234 Uitvoering conform vervangingsprogramma.
17.107 Plan wordt opleverd in 2012, aanbesteding loopt.
7.779 Vervanging Portland.
147.223 Vervanging Portland.
120.000 Vervanging Portland.
141.800 Aanbesteding voor vervanging Portland is in
voorbereiding

Nee
ja
ja
ja
Nee
Nee
ja
Nee
Nee
Nee

Nee
ja
ja
ja
Nee
Nee
ja
Nee
Nee
Nee

Nee
ja
ja
ja
Nee
Nee
ja
Nee
Nee
Nee

Ruiming en keldergraven begraafplaats Rhoon
Verkeersinstallatie Groene Kruislaan-P.Clementln.
Vervangen van straatmeubiliar 2011
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Sch. v/d Kolklaan
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Kerkachterweg
Verkeersinst. Gr. Kruisweg - Poest Clementlaan

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

40.657 De laatste fase van het werk is in uitvoering
141.567 Uitvoering 2011, facturering 2012.
6.393 Restantbedrag is benodigd voor vervangingen in 2012
218.067 Uitvoering 2011, facturering 2012.
219.958 Uitvoering 2011, facturering 2012.
194.327 Uitvoering 2011, facturering 2012.
1.644.433
57.296 Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van
44.555 Als definitieve locatie bekend is naar aanleiding van
39.652 Bestemd voor laatste opleveringen Portland.
1.812 Bestemd voor opleveringen in Essendael.
23.196 afgerond april 2012
-160 investering kan opgeheven worden
70.000 werk is in uitvoering
91.220 Afhankelijk van toekomstige hoogbouw in Essendael.
61.344 Uitvoering starten.
40.000 start week 9 2012
55.000 start week 9 2012
30.000 start week 9 2012
10.000 Voorbereiden.
523.915

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

284.343
2.521
16.271
6.933
5.042
5.673
637.300
0
1.137
8.085
2.695
54.626
30.160
0
0
0
0
0
0
0
96.703

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ondergr. Inzamelen gestapelde bouw Poortugaal
Ondergronds inzamelen gest.bouw Rhoon
Aankoop minicont Portland fase 4
Aankoop minicontainers Essendael
Proef invoering papiercontainers
Aanschaf afzetcontainers 2010
Milieupark Essendael 2010
Aanschaf ondergrondse containers Essendael 2010
Vervanging ond cont.zuilen en electronica 2010
Vervanging milieupark Kerkstraat / Achterweg
Vervanging milieupark Ghijseland 2010
Ondergronds plaatsen milieupark Achterweg
Afvalinzamelingsregistratiesysteem

325.000
144.088
22.663
225.000
225.000
200.000
2.281.733
57.296
45.692
47.737
4.507
77.822
30.000
70.000
91.220
61.344
40.000
55.000
30.000
10.000
620.618

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

578
84
51

Totaal Reconstructies verharding
Openbare ruimte

Bedrag
begroot
per werkelijk
31-12-2011

31

300

10
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Planning werk Saldo naar 2011
gereed

2012

ja
ja
ja

ja
ja
ja

Ja
Ja
Ja

2012

Ja

2012

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

2013
2013
2012
2013
2012
2011
2012
2015
2012
2012
2012
2012
2012

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

ja

ja
ja
ja
ja

ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Afwikkelen

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
Cluster

Afdeling

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Riolering

BOR

Omschrijving
Product

Nummer
Fcl

Baten
lasten

77220130
77220117
77220133
77220136

Diverse vervangingen GRP 2009
Vervanging Waalstraat P'gaal
Rioolvervanging volgens beheerplan 2010
Koninginnebuurt Rhoon Riolering

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

77220137
77220138
77220142
77220143
77220144
77220145
77220146

Vogelbuurt Rhoon Riolering
Stationsstraat Rhoon riolering
GRP 2007 - 2011 diverse projecten
VogelbuurtRhoon riolering fase 2
Viaductweg riolering
Rijsdijk (Dorpsdijk - Kleidijk) riolering
Reconstructie Emmastraat riolering

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

77220131
77220209
77220139
77220140
77220141

Opstellen Basis Rioleringsplan (BRP)
Vervanging gemalen volgens GRP 2010
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2011
Vervangen gemalen + randvoorzieningen Electro
Vervangen gemalen + randvoorzieningen Bouwkundig

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

77210129
77210142
75600177
75600176

Vervanging DAF Haakarmwagen
Rollpacker t.b.v. verdichting afzetcontainers 2010
Vervangen Groene wagentankwagen
Vervangen TS 532 houtversnipperaar

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

75600178
70006223
70006232
70006245
70006251
70006252

Vervangen diverse motorheggescharen
Vervanging DAF Huisvuilwagen 209 uit 2008
Vervanging sneeuwschuiver voor haakarmwagen
Vervanging kantensteker en Flymo 2010
Vervangen strooier voor STOR wagen Honda motor
Vervangen Wielstrooier EPOKE ITM 45 met LM-Track

Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten

Totaal Riolering
Gemalen + randvoorzieningen

BOR

Gemalen + randvoorzieningen

BOR

Gemalen + randvoorzieningen

BOR

Gemalen + randvoorzieningen

BOR

Gemalen + randvoorzieningen

BOR

Totaal Gemalen + randvoorzieningen
Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Werk- + voertuigen

BOR

Totaal Werk- + voertuigen

Totaal

Uren Uren Werkelijk
Begroot

-62

148

-20
-10

42
44

Bedrag
begroot
per werkelijk
31-12-2011

Bedrag
per 3112-2011

278.924
16.469
137.395
835.919

0
16.469
69.153
588.998

104.668
43.513
639.855
259.651
61.608
111.483
165.000
2.654.485
29.455
51.866
23.500
170.133
19.989
294.943
22.406
19.500
10.000
33.000

67.057
39.074
0
176.099
0
0
164.105
1.120.954
36.605
51.866
32.046
93.456
28.224
242.198
0
19.780
0
16.500

10.000
0
11.528
5.500
16.500
8.800
137.234
15.544.570

12.330
821
9.213
14.064
72.709
5.963.291

Bedrag
restant
per
31-12-2011

Opmerkingen

278.924 In uitvoering.
0 investering kan opgeheven worden
68.243 investering bestemd voor centrum Rhoon
246.921 Laatste fase van de uitvoering, eindafrekening moet
nog komen
37.611 investering kan opgeheven worden
4.439 investering kan opgeheven worden
639.855 In voorbereiding.
83.552 uitvoerende fase
61.608 In voorbereiding GSU 2012
111.483 In voorbereiding GSU 2012
895 investering kan opgeheven worden
1.533.531
-7.151 investering kan opgeheven worden
0 investering kan opgeheven worden
-8.546 In uitvoering.
76.677 In voorbereiding.
-8.235 investering kan opgeheven worden
52.745
22.406 Wordt binnenkort besteld.
-280 investering kan opgeheven worden
10.000 in voorbereiding
16.500 Deze is nog lang niet aan vervanging toe. Voorstel is
dit krediet in te zetten voor de vervanging van de
cirkelmaaier die bijna 9 jaar oud is en nodig aan
vervanging toe is. In 2014 zal bezien worden wanneer
vervanging van de snipperaar nodig is.
-2.330 Afwikkelen
-821 investering kan opgeheven worden
2.315 investering kan opgeheven worden
5.500 Aanschaf 2012
2.436 investering kan opgeheven worden
8.800 Aanschaf 2012
64.525
9.581.279
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Gereed

Financieel
afgewikkeld

Krediet
afwikkelen

Opdracht
verstrekt

Nee
Ja
Nee
Nee

Nee
ja
Nee
Nee

Nee
ja
Nee
Nee

Ja

2011

ja

Ja
Ja

2012
2012

ja
ja

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
ja

Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
ja

Ja
ja
Nee
Nee
Ja

Ja
ja
Nee
Nee
ja

Ja
ja
Nee
Nee
ja

Ja
Ja
Ja

2012
2012
2012

Ja
Ja
Nee
Nee

Ja
ja
Nee
Nee

Ja
ja
Nee
Nee

Nee
Ja
Nee
Nee

2012
2012
2012
2012

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee

Ja

2011

Nee

2012
2011
2012

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

Planning werk Saldo naar 2011
gereed

ja
ja
2012
2012
2012
2012

ja

Nee

ja

ja
ja

Afwikkelen

Gemeente Albrandswaard jaarrekening 2011
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BIJLAGE 7 - SISA - VERANTWOORDING 2011
Nog toe te voegen na accountantscontrole
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