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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
130133 

Raadsvoorstel: 
130162 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
Onderwerp 
Jaarrekening 2012 Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De Programmarekening 2012 vast te stellen en van het positieve jaarrekeningsaldo van € 
438.000 totaal € 38.000 toe te voegen aan de algemene reserve, in afwijking van het ontwerp 
raadsbesluit op pag. 12 van de Jaarrekening; 

2.   Tevens van het positieve jaarrekeningsaldo van € 438.000 totaal € 400.000 te storten in een te 
vormen bestemmingsreserve Zwembad Albrandswaard en hiervan een bedrag van maximaal 
€ 180.000 beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in de 
periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014, en over het aanwenden van het resterende bedrag pas te 
besluiten in afwachting van lopende studies inzake de perspectieven van het binnenzwembad. 

2. De in 2012 niet bestede incidentele exploitatiebudgetten van totaal € 571.000 over te hevelen 
van 2012 naar 2013. 

3. De resterende investeringsbudgetten van 2012 voor investeringen die nog niet gereed waren 
ultimo 2012 van totaal € 8.936.000 over te hevelen van 2012 naar 2013. 

 
 
Inleiding 
Via de 1e en 2e Tussenrapportage 2012 is al eerder gerapporteerd over de voortgang van de 
Programmabegroting 2012. De Programmarekening 2012 is het sluitstuk van de Planning en 
Controlcyclus 2012. 
Op 23 april hebben wij u de concept-jaarrekening 2012 aangeboden, gelijktijdig met het starten van de 
jaarrekeningcontrole door de accountant. 
De accountscontrole is gereed en heeft niet geleid tot aanpassingen in het financiële resultaat van de 
Programmarekening. De belangrijkste aanpassingen zijn: 

· Pag. 77: in de paragraaf Weerstandsvermogen in 'Tabel 1 Belangrijkste financiële risico's' is 
het risico van mogelijke naheffing Omzetbelasting van de Belastingdienst toegevoegd. Met dit 
risico was wel rekening gehouden bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen, 
maar in de toelichting van de 10 belangrijkste risico's was dit risico abusievelijk weggevallen. 
In het verlengde hiervan is op pag. 138 onder 'Niet in de balans opgenomen verplichtingen' 
tekst toegevoegd over de vorderingen en verplichtingen m.b.t. de Omzetbelasting over oude 
jaren. 

· Pag. 142: in de paragraaf Rechtmatigheid is de tabel gecorrigeerd. Een door ons 
gerubriceerde rechtmatigheidsfout is naar het oordeel van de accountant geen 
rechtmatigheidsfout. Hierdoor is geen sprake meer van een begrotingsonrechtmatigheid en is 
de toelichting onder de tabel op pag. 144 vervallen. 

 
Verder zijn er nog enkele aanpassingen gedaan in de presentatie van verschillende onderdelen van 
de Programmarekening, zoals de paragraaf Grondbeleid en de toelichting op de balans. 
 
Beoogd effect 
In de Programmarekening 2012 leggen wij verantwoording af aan uw raad over het jaar 2012. Na 
vaststelling van de Programmarekening 2012 kan het financiële resultaat 2012 definitief verwerkt 
worden in de eindbalans 2012 en de beginbalans 2013. Verder kunnen de afgesproken doelen in 
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2013 bereikt worden na overheveling van de in 2012 niet bestede incidentele budgetten naar 2013. 
 
Argumenten 
1.1  De Programmarekening 2012 voldoet aan de voorschriften.  
Deloitte Accountants B.V. heeft de Programmarekening 2012 gecontroleerd, de resultaten vastgelegd 
in een rapport van bevindingen en een goedkeurende accountantsverklaring op het gebied van 
getrouwheid en rechtmatigheid afgegeven.  
 
1.2  Gezien de economische situatie is het verstandig om incidentele meevallers in te zetten ter 
versterking van het weerstandsvermogen. 
Het weerstandsvermogen van de gemeente is per 31 december 2012 nog uitstekend, maar gezien de 
verwachte korting op de algemene uitkering vanaf 2013, mogelijk verlaagde dividendopbrengsten, de 
verwachte druk op de uitgaven inzake de WMO en WWB, alsmede de al jaren onder druk staande 
personeelsformatie in relatie tot de constante uitbreiding van (wettelijke) taken, kan dit snel 
veranderen. Het is zaak dat deze risico's in de toekomst voldoende afgedekt kunnen blijven worden 
met de gevormde algemene reserve.  
 
2. Om de afgesproken resultaten te bereiken is het noodzakelijk de volgende incidentele 
restantbudgetten over te hevelen van 2012 naar 2013: 
 
Omschrijving Bedrag  Toelichting 
Budget 
organisatieontwikke
ling 

100.00
0 

Het budget is door de raad beschikbaar gesteld om de 
organisatieontwikkeling, welke in 2014 vorm moet krijgen middels de 
BAR en regie, mogelijk te maken. In 2013 zal met name het 
zwaartepunt liggen. Het restantbudget 2012 willen wij voor dit doel 
overhevelen naar 2013. 

Budget 
ombuigingen 

134.00
0 

In de begroting is voor de jaren 2012 tot en met 2014 een budget 
opgenomen ter bekostiging van de aanloopkosten van de ombuigingen 
dan wel tijdelijke dekking van de ombuigingen bij gefaseerde realisatie. 
Het overschot van het jaar 2012 willen wij conform dit doel de komende 
jaren inzetten. 

Baggeren 21.000 We verwachten nog een eindafrekening van het waterschap. 
Sportcomplex 
Albrandswaardsew
eg Poortugaal 

62.000 Voor renovatie van de kunstgrasvelden is door de raad budget ter 
beschikking gesteld. Uitvoering van de renovatie is uitgesteld, omdat 
onderzocht wordt of de renovatie valt onder de garantie die nog loopt op 
de kunstgrasvelden. Nadat helder is of de partij, die de aanleg verzorgd 
heeft, de garantie naleeft, zal bekeken worden of de renovatie op 
kosten van de gemeente is uitgevoerd of door derden betaald wordt 
onder de garantiebepaling. 

Wijkbeheer 30.000 Voorgesteld wordt het budget over te hevelen ter bekostiging van het 
onderzoek in het kader van de pilot Rhoon Noord. 

Monumenten 16.000 Op 26 november 2012 heeft de gemeenteraad een budget van € 16.000 
beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van een milieutechnisch 
bodemonderzoek voor het archeologisch project Kasteel Valkenstein. 
Door de late besluitvorming was het niet meer mogelijk het onderzoek 
nog dit jaar te laten uitvoeren. Verzocht wordt het budget over te 
hevelen naar het boekjaar 2013. 

Informatiebeheer 48.000 Door de BAR-ontwikkelingen is het Nationaal Uitvoerings Programma 
(NUP) stil komen te liggen. Het NUP wordt echter in 2013 actief 
opgepakt maar dan wel in BAR-verband.  

Bibliotheekwerk 34.000 In 2012 heeft het Bibliotheeknetwerk ZHZo een paar bezuinigingen 
voorgesteld die direct te realiseren waren. Onder andere door de 
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bibliotheek Portland om te zetten van een service bibliotheek naar een 
servicepunt. Omdat voor 2012 geen bezuiniging is opgelegd kan de 
gerealiseerde bezuiniging 2012 in 2013 ingezet worden om zo de 
voorgenomen bezuiniging wat meer te spreiden. Zie raadsbesluitnr. 
BBV 106890. Hierin is besloten de te realiseren bezuiniging over 2012 
voor bibliotheekwerk te bestemmen in de begroting 2013. 

BAR-projecten 
decentralisatie 
jeugdzorg 

7.000 In de voorbereiding van de decentralisatie Jeugdzorg naar de 
gemeenten per 1 januari 2015 ontvangt iedere gemeente vanaf 2012 
het transitiebudget Jeugdzorg. Voorgesteld wordt het resterende budget 
van 2012 over te hevelen naar 2013. Dit budget wordt onder andere 
ingezet voor de uitvoering van de pilot Jeugdzorg. Naar verwachting zal 
het budget voor 2013 niet voldoende zijn om alle kosten in 2013 te 
dekken. 

Maatschappelijk 
werk algemeen  

4.000 De pilot Bureau Sociaal Raadslieden heeft wat vertraging opgelopen en 
is pas op 1 oktober 2012 van start gegaan (BBV 119384). Voorgesteld 
wordt het in 2012 overgebleven budget over te hevelen naar 2013. Op 
deze manier blijft het mogelijk, ondanks de latere startdatum, de pilot 
voor een periode van in totaal 1,5 jaar uit te voeren. De einddatum is 
dan 31 maart 2014. Over het budget voor 2014 adviseren wij u in de 
tussenrapportages van 2013. 

Jeugd- en 
jongerenwerk 
algemeen 

44.000 Vanaf 2013 wordt het jeugd- & jongerenwerk structureel omgebogen 
met een bedrag van circa € 70.000 per jaar. Om dit tekort in 2013 op te 
vangen, is in 2012 kritisch omgegaan met de budgetten en is al een 
overschot gecreëerd van € 44.000. Voorgesteld wordt dit overschot 
over te hevelen naar 2013. In de 2e tussenrapportage 2012 is dit reeds 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierdoor kan de gestelde ombuiging 
worden gerealiseerd en kan de huidige personeelscapaciteit worden 
behouden. 

BAR-projecten 
decentralisatie 
AWBZ 

71.000 Betreft transitiebudget 2012 decentralisatie AWZB begeleiding. Deze 
gelden dienen gedurende het invoeringstraject (BAR-project) 2012 - 
2014 ingezet te kunnen worden. Het college heeft op 15 januari 2013 
besloten de gelden van de drie gemeenten te bundelen en onder te 
brengen in Ridderkerk. De gemeenteraad wordt nu gevraagd hiermee in 
te stemmen. 

Totaal 571.00
0 

 

 
 
Kanttekeningen 
Indien de gemeenteraad de Programmarekening niet vaststelt, dient deze Programmarekening toch 
naar Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland te worden gezonden, waarna GS de 
Programmarekening alsnog zullen vaststellen en decharge verlenen aan het college. 
 
Financiën 
De Programmabegroting 2012 na 1e wijziging ging uit van een negatief saldo van € 11.000. Na de 2e 
Tussenrapportage 2012 is de uiteindelijke raming bijgesteld tot € 5.000 positief. Hierbij was nog geen 
rekening gehouden met de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering van € 223.000, zoals 
gemeld in de 2e Tussenrapportage 2012. Gezien de onzekerheid over de Rijksbezuinigingen, hebben 
wij dit voordeel geparkeerd tot de Jaarrekening 2012. Inmiddels is duidelijk dat het positieve risico is 
uitgekomen. Rekening houdende met deze meeropbrengst was de verwachting dat de jaarrekening 
2012 met een positief saldo van € 228.000 zou sluiten. De Jaarrekening 2012, die het werkelijke 
financiële beeld over 2012 weergeeft, sluit geschoond van naar 2013 over te hevelen budgetten, met 
een  saldo van  € 438.000 positief. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. 
Het structurele nadeel van per saldo € 37.300 betrekken wij bij de 1e Tussenrapportage 2013 en 
Voorjaarsnota voor de begroting 2014.  
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Het jaarrekeningresultaat is voor een groot gedeelte tot stand gekomen door incidentele factoren. Een 
groot gedeelte betreft het beschikbaar krijgen van budgetten voor specifieke doeleinden.  Indien de 
aanwending van de budgetten vervolgens niet volledig synchroon loopt met het jaar 2012, ontstaan er 
in dit jaar positieve afwijkingen. Voor een goed beeld is het zaak uit te gaan van een geschoond 
resultaat, waarbij al rekening is gehouden met het doorschuiven naar 2013 van deze budgetten tot 
een bedrag van € 571.000. Het uiteindelijke verschil tussen het geschoonde rekeningsaldo 2012 en 
het verwachte begrotingsresultaat bedraagt vervolgens € 210.000. Voor een analyse van deze 
verschillen verwijzen wij u naar de financiële toelichtingen per programma in de Programmarekening. 
 
Communicatie 
De Programmarekening 2012 is openbaar en wordt geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
 
Uitvoering 
De Programmarekening 2012 is behandeld in de auditcommissie van 3 juni 2013. De accountant heeft 
daarbij zijn bevindingen toegelicht. De auditcommissie heeft de gelegenheid gehad om vragen te 
stellen. De vragen die niet direct beantwoord konden worden, worden schriftelijk beantwoord 
voorafgaand aan de behandeling in de Carrousel op 18 juni 2013. 
Na vaststelling in de gemeenteraad sturen wij de jaarstukken 2012 vóór 15 juli 2013 naar 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 
 
BIJLAGEN 

  130142: Jaarverslag en -rekening 2012 Albrandswaard  
  130144: LOR 2012 Albrandswaard  
  130162: Printversie raadsvoorstel Jaarrekening 2012  
  127408: Concept- jaarrekening 2012  
  130368: Accountantsverklaring jaarrekening 2012  
  130372: Accountantsverslag jaarrekening 2012  
  130373: Jaarrekening 2012 presentatie auditcommissie 3 juni 2013  
  130374: Stresstest Deloitte (030613)  
  130376: Totaaloverzicht techn.vragen jaarrekening 2012  
 
 

 
Poortugaal, 12 juni 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 

 
 

 

      

Hans Cats       Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


