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Besluit nr.: 134653 

CONCEPT RAADSBESLUIT 
 

 

 

Besluit nr.: 134653 

Onderwerp: 2e Tussenrapportage 2013 

 

 

 

 
 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 134653, 24 september 

2013; 

 

 

Overwegende dat: 

de raad kennis neemt van de budgettair neutrale begrotingswijziging(en). 

 

BESLUIT: 

 
1. De 2e Tussenrapportage 2013, inclusief bijlagen vast te stellen; 

a. de programmabegroting 2013 (structureel ) te wijzigen met de volgende punten: 
    Programma Openbare orde & Veiligheid;  

vanaf 2014 structureel € 21.000 extra budget beschikbaar te stellen, 
    Programma Burgers & Bestuur;  

het budget  in 2013 incidenteel per saldo te verhogen met € 48.000 en in 2014 
incidenteel te verhogen met € 66.000, 

    Programma Kennis & Welzijn;  
in 2013 het budget per saldo eenmalig te verhogen met € 121.280 en vanaf 2014 
structureel met € 24.000, 

    Programma Ruimtelijke ordening & Wonen; 
het budget per saldo incidenteel in 2013 te verhogen met € 120.000, 

    Programma Buurt & Buitenruimte; 
het budget per saldo structureel te verlagen met € 21.000. 

    Programma Middelen & Economie; 
eenmalig het budget per saldo te verlagen met € 265.146 in 2013. 

2. a. In te stemmen met de volgende  mutaties in de reserves: 
 storting in de reserve WWB van € 270.665, 
 storting in Algemenen reserve van € 195.000 in 2013 en dit bedrag weer te onttrekken in 

2014, 
 onttrekking uit de reserve egalisatietarieven reinigingsheffing van € 35.000. 

b. De reserve kredietcrisis op te heffen en het saldo, € 556.264, toe te voegen aan de 
algemene reserve.  

3.  De wijzigingen in de investeringen goed te keuren; 
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a. een krediet van € 60.000 voor uitbreiding van de fietsenstallingen beschikbaar te stellen; 
b. van de gerealiseerde investeringen de kredieten af te sluiten en de behaalde 

aanbestedingsvoordelen op de kredieten in mindering te brengen. 
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten door te schuiven en de voltooide speerpunten en 

gerealiseerde ombuigingen. 
5. De volgende motie als afgedaan te beschouwen: 

  Ambtelijke bijstand BAR Organisatie d.d.17 december 2012. 
 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 

 

     

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner

 


