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Beslispunt 

2. a 
Voorgestelde wijzigingen (samenvatting van 1 e Tussenrapportage 2013, paragraaf 6.1) 
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2. b 
Voorgestelde wijzigingen (samenvatting van 1 e Tussenrapportage 2013, bijlage VI) 

Programma <<- < 1e Tussenrapportage,  
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2 .c 
Mutaties met betrekking tot de reserves 

Programma 
1 T j . 4 

2013 

Kennis & Wetajn , t , ^ 
- Verlaging bijdrage aan resen/e WWB i.v.m. toereikende budgetten en reserve 

- Verlaging bijdrage aan resen/e Baggeren i.v.m. toereikende reserve. 

- Bijdrage uit reserve herbestraten i.v.m. verplaatsing opslagdepot beheer openbare ruimte 
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50.000 
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TOTAAL 108 000 



2. e 

Mutaties m.b.t. investeringen (uit 1e Tussenrapportage 2013, Paragraaf 7.0; pagina 21)  

Vervanging voertuigen BOR -0p76-novembëF2"O12:is:door-hetcollege-ingestemd-met eenmemooverdeaanschaf vanvoertu igen -

Binnen de beschikbare kredieten uit het investeringsplan 2012, vervanging Crafter, vervanging VW LT 
pick-up en de vervanging van de VW LT veegvuil, is ruimte om de elektrische dienstauto ad 
€ 24.000,- aan te schaffen. Er wordt nog een subsidie ontvangen op deze aanschaf waardoor de netto 
investering op ca. € 18.000,- uitkomt. 

Reconstructies verhardingen 2014 
Om de voortgang van de reconstructies in 2014 van de verhardingen/riolering te borgen is het nodig in 
het nu te starten met nodige voorbereidingswerkzaamheden. Naar verwachting is hiervoor een 
voorbereidingskrediet van € 205.000,- benodigd. 
In de begroting is een groot aantal reconstructies, gecombineerde riolerings- en wegwerkzaamheden, 
voorzien. Binnen de bestaande kredieten voor de reconstructies is hiervoor nog ruimte. 

Ruiming begraafplaatsen 
In de notitie over de kostendekkende lijkbezorgingsrechten is met periodieke ruimingen en de daaruit 
voortvloeiende kapitaallasten . Naar verwachting bieden wij deze notitie in de loop van 2013 aan uw 
raad aan. Voor de ruiming in 2014 is een krediet nodig van € 120.000,-. 
Om tijdig met de ruiming te kunnen starten wordt dit jaar gestart met de voorbereiding(en). 
Geadviseerd wordt voor 2013 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 12.000,-. Een 
eventueel restant van dit krediet wordt later toegevoegd aan het uitvoeringskrediet in 2014. 

BAR - ICT 
Het doel van de BAR-ICT is ervoor te zorgen dat de BAR organisatie op 1 januari 2014 kan 
beschikken over de benodigde ICT middelen. 
Hiervoor zijn extra investeringen noodzakelijk van ca. € 260.000,-. Dit kan budgettair neutraal door 
enkele restant kredieten uit 2012 samen te voegen en aan te vullen met een bijdrage uit de reguliere 
exploitatie. 

Het betreft: 
• BAR brede telefonie. Opzetten van een gezamenlijk systeem voor de BAR telefonie. 
• Gemeenschappelijk domein. Gezamenlijke mappenstructuur, netwerktoegang en email 

voorziening. 
• Gezamenlijk document management systeem voor de BAR op basis van uitbreiding van een 

van de bestaande systemen. 
• Datadistributie. Zorgdragen voor uitwisseling van de basisgegevens vanuit de basisregistraties 

vanuit de drie gemeenten. 

2. f de einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegrotinq door te  
schuiven 
en 2 q de voltooide speerpunten uit de programmabegrotinq. ombuigingen uit de 1 e  

begrotingswijziging 2012 en verder, en de moties als afgedaan te beschouwen 
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4.0 Aanpassingen speerpunten 
Bij de vaststelling van de begroting zijn voor 2012 een aantal speerpunten benoemd. De voortgang 
van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage I. 
De volgende wijzigingen worden voorgesteld ten aanzien van de speerpunten; 

Speerpunt Voorgestelde wijziging 
Programma 1. - Openbare Orde en Veiligheid 
1b. - Uitwerken en evalueren van de 
actiepunten/projecten uit de nota integraal 
veiligheidsplan 

De einddatum van 1e kwartaal 2013 wordt niet gehaald. 
Voorgesteld wordt deze te wijzigen in 4e kwartaal 2013 

Speerpunt 
Programma 3. - Kennis en Welzijn 
3a. - Verhogen van het aanzien van het 
vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligere stimuleren 
en faciliteren 

De vaststelling van het vrijwilligerebeleid vindt niet in het 2e 
kwartaal, maar naar verwachting in het 3e kwartaal van 2013 
plaats. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 
december 2013 

4a. - Opstellen business case voor de vorming van een 
BAR-sociale dienst 

Voorgesteld wordt de einddatum te verzetten van le kwartaal  
2013 naar 1 januari 2014. 

4b. - Opstellen van een implementatieplan van een 
BAR-sociale dienst 

De implementatie is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 
2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 
2013. 

4d. - Afspraken maken met SW-bedrijven over de  
uitplaatsing van SW-medewerkers 

Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013 
gelet op de onduidelijkheid m.b.t. de Participatiewet 

5b. - Haalbaarheidsonderzoek naar het onderbrengen 
van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR-sociale 
dienst 

De implementatie is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 
2013. Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 31 december 
2013. 

5c. - Aanbesteden vervoer Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 1 juli 2013 i.p.v. 30 
maart 2013 

6a. - Deelnemen aan de pilots op het terrein van  
jeugdzorg, in stadsregionaal BAR- en lokaalverband 

De looptijd van de proeftuinen is tot eind 2013. Voorgesteld 
wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013. 

Speerpunt 
Programma 4. - Ruimtelijke ordening en Wonen 
6a. - Deelnemen aan de pilots op het terrein van  
jeugdzorg, in stadsregionaal BAR- en lokaalverband 

De looptijd van de proeftuinen is tot eind 2013. Voorgesteld 
wordt de einddatum te zetten op 31 december 2013. 

Speerpunt 
Programma 5. - Buurt en Buitenruimte 
5b. - Realiseren van de accommodatie gymnastiek- en 
binnensportruimte voor de Poortugaalse scholen 

Realisatietermijn is afhankelijk van de scenariokeuze, de 
verwerking daarvan in de 
structuurvisie, aanbesteding/contractonderhandelingen en de 
bestemmingsplanprocedure. 
De bestemmingsplanprocedure wordt daarom ingeschat op 2 
jaar. Samen met 1 jaar aanbesteden en bouwen zou opening 
voor de zomer van 2016 mogelijk moeten zijn. 

Speerpunt 
Programma 6. - Middelen en Economie 
2c. - In BAR verband organiseren van gecentraliseerde  
afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Voorgesteld wordt de einddatum te zetten op 1 januari 2014. De 
datum van inwerkingtreding van de GR-BAR. 

4.1 Voltooide speerpunten 
Bij de vaststelling van de begroting heeft uw raad voor 2013 een aantal speerpunten benoemd. De 
voortgang van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. Gedurende het jaar 
is een aantal van deze speerpunten gerealiseerd. 
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage I. 

Wij stellen voor de volgende speerpunten niet langer in de rapportages mee te nemen: 
Programma 2 Burger & Bestuur 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

la Bij aanbesteding de inzet bevorderen van burgers die een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt Voltooid 30-6-2013 



3a De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de 
toepassing van participatiemogelijkheden Voltooid 31-12-2013 

Programma 3 Kennis & Welzijn 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

3e Vangnet 'lokaal zorgnetwerk' formaliseren Voltooid 31-3-2013 

Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

4b Realisatie nieuwbouw Klepperwei 

5a Landschapsontwikkelingsplan voorleggen aan de raad als 
onderdeel van de structuurvisie Albrandswaard 2025 

Voltooid 

Voltooid 

Programma 5 Buurt & Buitenruimte 

31-12-2015 

31-12-2012 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

1 a Onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheid om een  
speelvoorziening voor de Portlandse jeugd te realiseren Voltooid 31-3-2012 

Programma 6 Middelen & Economie 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

1 b Jaarlijkse herijking van Meerjaren Perspectief Ontwikkeling 

2a Plan van aanpak opstellen voor samenwerkingsmogelijkheden 
overige uitvoerende en facilitaire afdelingen 
2b In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen 
ICT en P&O 

4a Clusters van economische bedrijvigheid in beeld brengen 

4b Ondernemerstafel organiseren voor de verschillende clusters 
van bedrijven. O.a. zzp-ers en starters 
4c Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van zzp-ers en 
kleine zelfstandigen 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

30-6-2013 

30-6-2013 

31-12-2013 

31-12-2013 

31-3-2013 

31-3-2013 

4.2 Voltooide ombuigingen 
Bij de behandeling van de begroting 2012 is in de 1 e begrotingswijziging 2012 voor het sluitend maken 
van de begroting een groot aantal ombuigingen opgevoerd. Deze ombuigingen zijn vervolgens in 
Pepperflow verwerkt om gedurende het jaar de ontwikkelingen hiervan te kunnen volgen zodat wij 
tijdig kunnen bijsturen op de indicatoren tijd, geld en kwaliteit (inhoud). Een aantal van deze 
ombuigingen heeft inmiddels zijn beslag gekregen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar 
bijlage II. 

Wij stellen voorgesteld de volgende ombuigingen niet langer te rapporteren: 
Thema bedrijfsvoering 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

Aanpassen openingstijden gemeentehuis 

Kostendekkende tarieven volkstuinen 

Verlaging budget Rekenkamercommissie 

Selectief verzekeringsbeleid 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

Voltooid 

31-12-2012 

31-12-2015 

31-12-2012 

13-12-2013 

Thema openbare ruimte 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 



Bewaking fietsenstalling anders orgainseren 

Verlaging kostenafdracht rioolstort 

Voltooid 

Voltooid 

31-12-2012 

31-12-2012 

Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen 

Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten 

Voltooid 

Voltooid 

31-12-2014 

31-12-2014 

Thema veiligheid 

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

Uitvoering van het beleidsplan "Veiligheid" Voltooid 31-12-2012 

4.3 Voltooide moties 
Bij de behandeling van de diverse onderwerpen in de raad worden met enige regelmaat moties 
ingediend. Deze moties zijn vervolgens in Pepperflow verwerkt om gedurende het jaar de 
ontwikkelingen hiervan te kunnen volgen. Een van deze moties is inmiddels voltooid en kan als 
afgedaan beschouwd worden. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bijlage III. 

Thema bedrijfsvoering 

Naam 

Koersdocument BAR, Beter! 

Status 

Voltooid 

Kwaliteit Tijd Geld Einddatum 

31-12-2012 


