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VOORWOORD   
 
 

De gemeenschap van Albrandswaard is een zelfbewuste gemeenschap. De burgers zijn mondig 

en er is veel kennis onder hen aanwezig. We nemen initiatieven om met inwoners en 

vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek te zijn. Onze plannen stemmen 

we zoveel mogelijk op hun inbreng af. Waar mogelijk faciliteren we hun initiatieven. Deze houding 

ten opzichte van de samenleving karakteriseert onze dagelijkse werkagenda.  

 

Hiernaast voeren wij gemeentelijke taken uit. Daarover rapporteren wij in de 1
e
 tussenrapportage 

2017 als het gaat om het lopende jaar. Om tot kaders te komen voor de begroting van het 

komende jaar 2018, leggen wij u hierbij tevens de Voorjaarsnota 2018 aan u voor. Beleidsmatig ligt 

deze geheel in het verlengde van het Collegeprogramma en Begroting. De belangrijke cijfers van 

de meicirculaire zijn hierin nog niet verwerkt omdat deze pas eind mei/begin juni beschikbaar 

komen. Zo snel mogelijk na het beschikbaar komen kunnen wij deze pas toevoegen aan dit 

document. In de Auditcommissie van 7 juni 2017 hopen wij u al te kunnen informeren. 

 

Albrandswaard, mei 2017 



 
- 5 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1

e
 TUSSENRAPPORTAGE 2017 

 



 
- 6 - 

 

 



 
- 7 - 

 

Financieel perspectief 
 

Voor u ligt de 1e Tussenrapportage 2017 over de periode januari tot en met half maart 2017.  

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage € 462.541 

negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2017 komt daarmee naar verwachting uit op  

€ 556.129 negatief. In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven: 

 

Omschrijving 2017

Saldo primitieve begroting 22.316 V

Structurele gevolgen jaarrekening 2016 -95.000 N

Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2016 -20.904 N

Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2017 -98.428 N

Incidentele gevolgen 1e tussenrapportage 2017 -364.113 N

totaal van de wijzigingen -578.445 N

Saldo begroting na wijzigingen -556.129 N  
 

De mutaties die opgenomen zijn in deze rapportage, zijn in onderstaande tabel vertaald naar de 

verschillen beleidsprogramma’s zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2017 en het 

meerjarenperspectief. 

 

programma 2017 2018 2019 2020

Openbare Orde & Veiligheid en Bestuur 185.738    51.373      18.934      18.796      

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 6.700       6.700       6.700       6.700       

Buitenruimte -204.300   -134.000   -142.800   -154.700   

Financiën -851.881   -279.473   9.866       62.204      

Educatie 49.402      36.500      36.300      26.200      

Sport -153.000   8.300       -134.300   -101.500   

Sociaal domein 504.800    502.800    500.800    492.800    

-462.541   192.200    295.500    350.500     
 

Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar het overzicht Recapitulatie financiële 

afwijkingen (blz. 18) en de Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten (blz. 24). 
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TOELICHTINGEN OP DE BELEIDSMATIGE AFWIJKINGEN  
 

Alle beleidsmatige speerpunten vanuit het collegeprogramma en voortgangsinformatie over 

aangenomen raadsmoties worden maandelijks gerapporteerd in het programma Pepperflow.  

Wij beperken ons hier tot een afwijkingenrapportage en vermelden voltooide onderdelen. 

 

Het actuele beeld van afwijkingen op de lopende speerpunten is als volgt: 

 
2.1 Ruimtelijke ordening

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige 

locatie Rabobank).
50% G O G 01-01-2016

17. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen. 25% G O G 01-01-2016

2.3 Economie

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid. Gestart G O G 01-01-2016

3.1 Buitenruimte

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: 

Verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes.
50% G O G 01-01-2016

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van 

maatschappelijk vastgoed.
25% O O G 01-01-2016

17. 3.3.1b Uitwerken van twee opties (BV en Stichting) voor het op afstand zetten van het 

beheer- en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed.
25% O O G 01-01-2016

4.1 Financien

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden. 75% O G G 01-01-2016  
 

Het beeld van de voltooide speerpunten is: 
 
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 1.1.2a Het handhaven van het 1, 2, 3 beleid in de horeca Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.2b Het uitvoeren van controles in het kader van de nieuwe Drank- & Horecawet Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.2c Het betrekken van verenigingen, instellingen en horeca bij het ontmoedigen van 

alcohol- & drugsgebruik
Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.4a Inzetten op ambulant werk, (vroeg)signalering en preventie Voltooid G G G 01-01-2017

7.5 Zorg & Welzijn

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.5.1a Resultaatsafspraken maken met SWA over vrijwilligersbeleid / Versterking van 

het steunpunt mantelzorg en het vrijwilligersinformatiepunt van SWA
Voltooid G G G 01-01-2016

7.6 Wijkteams

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.6.1a Opbouwen en versterken van relaties met alle betrokken partijen en netwerken. 

In toenemende mate preventief werken. Wijkteams aanpassen aan behoeften.
Voltooid G G G 01-01-2016

17. 7.6.1b Versterken van de regisseursfunctie in de wijkteams Voltooid G G G 01-01-2016  

 

De stand van afwijkingen op lopende moties is: 
 
Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Binnenland van Rhoon (MOTIE). 75% G O G 27-06-2016

Beleidsregels opstellen om evenementen te ondersteunen binnen budget voor Kunst en 

Cultuur (MOTIE).
Gestart G O G 08-11-2016

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard (MOTIE). Gestart G O G 28-06-2016  
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Moties die gereed zijn: 
 
Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Transparant declaratiebedrag van Albrandswaardse bestuurders (MOTIE) Voltooid G G G 27-06-2016

Behoud dorps karakter herontwikkeling Palsgraaf (MOTIE) Voltooid G G G 12-10-2015

Handhaving (MOTIE) Voltooid G G G 30-06-2016

Marktinitiatieven Polder Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015

AED t.b.v. de buurtpreventie (MOTIE) Voltooid G G G 27-06-2016

Alternatief voor kosten marktinitiatieven (sport)verenigingen (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015

Behoud sociale huurwoningen Albrandswaard Voltooid G G G 30-01-2017

Behoud voorzieningen in Albrandswaard Voltooid G G G 19-12-2016

Besteding reserves sociaal domein (MOTIE) Voltooid G G G 29-06-2016

Bestedingsruimte minimabeleid (MOTIE) Voltooid G G G 14-12-2015

Blijverslening (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Borging huisvesting maatschappelijke activiteiten Boerderijtje (MOTIE) Voltooid G G G 12-10-2015

Duurzaamheidslening (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE) Voltooid G G G 11-11-2013

Zoeklocaties sociale woningbouw: levensloopbestedige woning en appartementen voor 

starters en ouderen (MOTIE)
Voltooid G G G 20-06-2016

Zoeklocaties sociale woningbouw: realisatie van (een deel) sociale huurwoningen voor 

ouderen en starters op locatie Poortugaal Centrum (MOTIE)
Voltooid G G G 20-06-2016

Zwemmen is gezond (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Uitvoeren woningchecks VRR -kaderbrief 2017- (MOTIE) Voltooid G G G 30-06-2016

Vergroten zichtbaarheid van de BOA's (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015  
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TOELICHTINGEN OP DE FINANCIELE AFWIJKINGEN  
 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

Bijdrage BAR-organisatie € 6.018 -/- incidenteel  

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is in transitie. De varianten voor de drie BAR-

gemeenten daarbij zijn doorstarten of uittreden. Beide varianten brengen veel werk met zich mee. 

Iedere gemeente dient inzet te leveren aan de NRIJ, dus ook de BAR. Daar komt nog bij dat het 

een politiek gevoelig dossier is. Dit maakt dat er extra druk wordt gelegd op de capaciteit en 

daarom wordt een extra bedrag gevraagd om capaciteit en expertise in te huren om de NRIJ-

transitie in goede banen te leiden. 

 

Bijdrage BAR-organisatie  € 10.030 -/-  incidenteel  

Gemeenten zijn op basis van de nieuwe Europese privacyverordening (de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van 

persoonsgegevens aan te stellen. Deze functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) helpt de 

gemeente bij het vroegtijdig identificeren en adresseren van privacyricico's en heeft een belangrijke 

rol in het privacymanagement en de zorg voor een behoorlijke, zorgvuldige gegevensverwerking. 

Voorgesteld wordt om voor de drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk  

gezamenlijk één functionaris aan te stellen. Jaarlijkse kosten bedragen € 100.000, verdeeld 

volgens de verdeelsleutel naar de drie gemeenten. Voor 2017 streven we naar een aanstelling 

vanaf 1 juli. De structurele gevolgen zijn meegenomen in de voorjaarsnota 2018. 

 

Bijdrage BAR-organisatie € 139.357 -/-  incidenteel 

De verhoging van de bijdrage betreft de gestegen werkgeverspremies per 2017. Deze lasten zijn 

reeds verwerkt in de primaire begroting 2018 van de BAR-organisatie. De huidige cao loopt af op 1 

mei 2017. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe cao en de uitkomsten 

worden verwacht in mei/juni en zullen. De financiële gevolgen van de nieuwe cao zullen verwerkt 

worden in de 2
e
 tussenrapportage. De structurele gevolgen zijn meegenomen in de voorjaarsnota 

2018. 

 

Bijdrage BAR-organisatie € 30.000 incidenteel 

Zie de toelichting bij programma 4 Financiën onderdeel verzekeringen. 

 

Bijdrage BAR-organisatie € 85.000 structureel 

Zie de toelichting bij programma 3 Buitenruimte onderdeel dagelijks onderhoud groen. 

 

Bijdrage BAR-organisatie -/- € 97.871 en +/+ € 19.633 incidenteel 

Bij de analyse van de jaarrekening van de BAR-organisatie is een overschrijding geconstateerd op 

het onderdeel huisvesting Albrandswaard.  

De analyse van dit nadeel heeft voor een bedrag van € 97.871 gevolgen voor de Albrandswaardse 

begroting. Dit nadeel is incidenteel. 

Wat is er gebeurd? 

De boekhoudkundige administratie Albrandswaard stuurt aan de BAR-organisatie een factuur voor 

de huur (factuur van NextReal) én de kapitaallasten van de huisvesting. Eind 2015 is, op 

aandringen van onze accountant, een wijziging doorgevoerd op de restant boekwaarde van het 

activum “voormalig gemeentehuis Viaductweg Rhoon”. Binnen de gemeentebegroting 

Albrandswaard is vervolgens een reserve gevormd om de toekomstige kapitaallasten van dit 

activum te dekken. In 2016 is, ten onrechte, het bedrag van de kapitaallasten voor dit activum op 

de factuur aan de BAR-organisatie opgenomen. Dat had niet gemoeten. Het gaat hier om een 

bedrag van € 97.871 wat daardoor dubbel gedekt is in de administratie van  Albrandswaard: één 
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keer door over de reserve te beschikken en één keer door het door te belasten aan de BAR.  

In de administratie van de BAR-organisatie staan nu onterecht kosten voor kapitaallasten.  

Hierdoor zit er een fout in zowel de administratie van Albrandswaard als van de BAR. Deze dienen 

te worden gecorrigeerd. 

Ten gevolge van deze correctie wordt de bijdrage aan de BAR op basis van de verdeelsleutel 

eenmalig verlaagd met € 19.633. 

 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

Opschonen activalijst 

Zie uitleg bij programma 4 onderdeel opschonen activalijst.  

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

Verkeersplan en –veiligheid -/- € 20.000 incidenteel 

In de begroting 2017 is een investering van € 20.000 ten behoeve van nieuw straatmeubilair 

opgenomen. Op basis van de nieuwe nota Activabeleid worden investeringen onder de € 25.000 

niet meer geactiveerd en komt het bedrag ten laste van de exploitatie. 

 

Verkeersplan en –veiligheid -/- € 8.000 incidenteel 

Betreft de kosten voor de uitvoering van de RIB Standplaatslocatie Julianastraat (kenmerk 

1154150). 

 

Blockersinstallatie -/- €  4.500 structureel m.i.v. 2018 

Zie de bijlage investeringskredieten. De afschrijvingslasten bedragen met ingang van 2018  

€ 4.500. 

 

Waterwegen planmatig onderhoud -/- € 50.000 incidenteel 

De financiële afwijking wordt veroorzaakt doordat het onderhoudsbestek baggeren in 2016 BAR-

breed is aanbesteed en de termijn van de uitvoering te krap was om alles in 2016 af te ronden. 

Hierdoor is het geplande baggerwerk uit 2016 doorgeschoven naar 2017. Het baggerwerk betreft 

een verplichting die in opdracht van het Waterschap moet worden uitgevoerd. Doet de gemeente 

dat niet dan wordt dit via een dwangsom door het Waterschap afgedwongen of door het 

waterschap uitgevoerd waarbij de kosten voor rekening van de gemeente zijn. 

 

Waterwegen planmatig onderhoud -/- € 50.000 structureel 

Het nieuwe beheerplan heeft inzichtelijk gemaakt dat er een structureel tekort is om aan de 

verplichtingen van het Waterschap te voldoen. Dit is opgenomen en beschreven in het beheerplan 

Albrandswaard 2016 -2020. Het beheerplan is 14 november 2016 gepubliceerd als bijlage bij 

raadsinformatiebrief 1130662. De hogere lasten worden gedekt door een hogere Algemene 

uitkering. 

 

Wozoco Portland huisvesting -/- € 50.000 incidenteel 

De te verwachten kosten zijn voor juridisch en financieel advies in een zaak tussen de Stichting 

eerstelijns voorzieningen Portland, de BNG en de gemeente Albrandswaard. 

 

Kunstwerken -/- € 33.000 structureel 

Beschreven afwijking is opgenomen en beschreven in het beheerplan Albrandswaard 2016 -2020. 

Het beheerplan is 14 november 2016 gepubliceerd als bijlage bij raadsinformatiebrief 1130662. 

Het betreft een areaaluitbreiding en wordt gedekt door een hogere Algemene uitkering. 
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Dagelijks onderhoud groen 

Momenteel is binnen de fcl dagelijks onderhoud groen geen budget opgenomen. Al het budget 

voor groenonderhoud is ondergebracht bij de fcl planmatig onderhoud groen.  Het is echter 

gewenst het budget te verdelen over deze twee fcl’s.  

 

Het budget voor planmatig onderhoud groen moet gesplitst worden in dagelijks en planmatig 

onderhoud. Voor planmatig onderhoud is structureel € 350.000 nodig. 

Het overige (€ 302.600) wordt overgeboekt naar de fcl dagelijks onderhoud groen. 

 

Het maaien van de bermen was voorheen ondergebracht bij de fcl dagelijks onderhoud 

watergangen. Nu is dit (BAR-breed) opgenomen bij de fcl dagelijks onderhoud groen. Vandaar een 

budgetverschuiving van € 25.000 van dagelijks onderhoud watergangen naar dagelijks onderhoud 

groen.  

 

De wijzigingen in werkpakketten veroorzaken de overige budgettaire verschuiving. Daarom wordt 

er structureel € 85.000 uit de BAR-begroting toegevoegd naar dagelijks onderhoud groen.  

 

Het overblijvend tekort wordt gedekt uit het voordeel Openbare Verlichting (€ 29.000) en de 

september circulaire (€ 5.000). 

 

Milieubeheer -/- € 6.500 incidenteel. 

Gemeenten zijn vanaf 2015 als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het toezicht op de 

vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit 

voort uit de implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED). Voor de 

uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak in 2016 en 2017 zijn gemeenten in 2016 via de 

Algemene uitkering gecompenseerd (taakmutatie). In 2017 wordt de regeling geëvalueerd en 

worden afspraken gemaakt voor 2018 en verder. 

De taken die hiermee samenhangen (de toetsing van de audits) zijn neergelegd bij de DCMR. 

Daarom zal het bedrag in 2017 worden toegevoegd aan het budget voor het Werkplan 2017 van de 

DCMR. Het Werkplan 2017 zal ter kennisname aan uw gemeenteraad worden verzonden waarin in 

een addendum zal worden aangegeven wat DCMR voor dit budget doet. De hogere last wordt 

gedekt door een hoger Algemene Uitkering. 

 

Opschonen activalijst 

Zie uitleg bij programma 4 onderdeel opschonen activalijst.  

 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Deelneming -/- € 75.000 (lagere inkomsten) structureel 

De totale omzet van Eneco daalde de afgelopen jaren  met name als gevolg van prijsverlagingen 

van energie. Tevens is sprake van dalende nettarieven vanwege een sterke tariefregulering vanuit 

het Rijk via de Autoriteit Consument & Markt (ACM).  ACM ziet toe op de netbeheerders van 

elektriciteit en gas en stelt maximum tarieven vast voor het transport, de aansluiting op het net en 

de systeem- en transporttaken van de landelijke netbeheerder.  

Daarnaast heeft Eneco extra kosten gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve 

dienstverlening, groei, uitrol van slimme meters en voorbereidingskosten op de splitsing. Op basis 

van een driejarig gemiddelde van de werkelijke dividendopbrengsten over 2015, 2016 en 2017 zijn 

we genoodzaakt om deze batenraming met een bedrag van € 75.000 structureel naar beneden bij 

te stellen.    

 

 



 
- 16 - 

 

Verzekeringen -/- € 67.000 incidenteel 

Er vindt een herschikking plaats van de verzekeringsbudgetten tussen de Gemeente 

Albrandswaard, de GR BAR-organisatie en gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. Gebleken is 

dat de budgetten voor verzekeringen (poliskosten) niet conform polishouder zijn verdeeld én 

cumulatief (4 bedrijven) structureel te laag is. Voor de gemeente Albrandswaard geeft de 

herschikking een structureel nadeel van € 67.000. Daartegenover staat een structureel voordeel 

van € 30.000 in de bijdrage aan  de GR BAR-organisatie in verzekeringskosten. 

 

De uitgaven voor verzekeringen zijn gestegen. Er zijn een aantal oorzaken. De al per 1 januari 

2013 verhoogde assurantiebelasting (van 9,7% naar 21%) was tot op heden nog niet verwerkt. 

Tevens is gebleken dat een aantal polissen (WA-verzekeringen), na aanbesteding wegens 

beëindiging, aanmerkelijk duurder bleken te zijn geworden. 

 

In afwachting van de gevolgen van de herschikking van de budgetten voor de verzekeringspremies 

is de verhoging incidenteel geraamd. 

 

Algemene Uitkering 

De gevolgen van de september- en decembercirculaire 2016 worden via deze tussenrapportage 

verwerkt in de begroting 2017 ev. Voor een verder toelichting wordt verwezen naar de 

desbetreffende raadsinformatiebrieven. 

 
Omschrijving 2017 2018 2019 2020

Decembercirculaire 2016 - RIB dec. 75.000 69.000 66.000 66.000

Septembercirculaire 2016 - RIB sept. -105.000 155.000 300.000 363.000

A. Totaal bijstelling Algemene uitkering t.o.v. mei 2016 -30.000 224.000 366.000 429.000

Mutatie op inhoudelijke budgetten die ook in de 1e TR 2017 mee moeten conform dekking RIB's september - en decembercirculaire Gemeentefonds 2016:

Volgens septembercirculaire:

Mutaties integratie-uitkering SD 2017-2021 verrekenen met de reserve 

SD (tegenhanger mutaties AU Wmo en Jeugdzorg) 270.000 262.000 260.000 252.000

Verlagen raming eigen bijdrage Wmo wegens ontvangen compensatie -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Verwachte kosten arealuitbreiding buitengebied in relatie tot 

verdiepingsonderzoek VHROSV (o.b.v. 66%  ontvangst) -88.000 -110.000 -110.000 -110.000

Volgens decembercirculaire:

Mutaties integratie-uitkering SD 2017-2021 verrekenen met de reserve 

SD - tegenhanger AU Jeugdzorg -6.000 0 0 0

Doorbetaling aan DCMR - voert controle op richtlijn EED uit via 

Jaarplan 2017 -6.500 0 0 0

Beschikbaar te stellen aan Stichting Welzijn Albrandswaard voor 

uitbreiding buurtsport -11.300 -11.300 -11.300 -11.300

Toevoeging gelden Decentr.uitk. Armoedebestrijding kinderen aan 

budget Minimabeleid -74.700 -74.700 -74.700 -74.700

B. Totaal ramingen/ bijstellingen inhoudelijke budgetten 28.500 11.000 9.000 1.000

C. Netto effect op begroting volgens RIB's Gemeentefonds sept 

en dec. (A+B) -1.500 235.000 375.000 430.000  
 

Opschonen activalijst 

In maart 2017 heeft uw raad besloten de activalijst op te schonen, de afschrijvingstermijnen voor 

een aantal activa aan te passen (vanwege hun technische levensduur) en correcties door te 

voeren. De gevolgen voor de programmabegroting 2017 zijn verwerkt in deze tussenrapportage. 

De nadelen zijn verrekend met de stelpost kapitaallasten die in de primaire programmabegroting 

2017 is opgevoerd. Voor de programmabegroting 2018 kan deze stelpost nu komen te vervallen.  
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Programma 2017 2018 2019 2020

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 6.700 6.700 6.700 6.700

Buitenruimte 88.200 10.500 1.700 -10.200

Financiën 200 200 200 200

Educatie 48.100 47.800 47.600 37.500

Sport -153.000 8.300 -134.300 -101.500

Totaal -9.800 73.500 -78.100 -67.300

Dotatie algemene reserve -36.800 -36.800 -36.800 -36.800

Budgettaire uitkomst -46.600 36.700 -114.900 -104.100  

 

In het voorstel is aangegeven dat de vrijvallende kapitaallasten in verband met de afwaarderingen 

2016 ten gunste moeten komen van de algemene reserve, omdat de afwaarderingen ten laste zijn 

gekomen van het resultaat 2016 en daarmee de algemene reserve.   

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Wijkcentrum Portland  € 12.602 structureel 

Voor het wijkcentrum Portland is een nieuw huurcontract afgesloten met Stichting Woonzorg 

Nederland. Ondanks de lagere huurprijs leidt dit niet tot een financieel voordeel in de begroting. 

Per saldo (opbrengsten en lasten tezamen) treedt een klein substantieel verschil op. Dit komt 

hoofdzakelijk omdat in de oude situatie nog sprake was van belaste (onder)verhuur (btw voordeel) 

en er kleine nadelige verschillen in de oude lastenramingen stonden. Het nadelig effect van 

ongeveer € 5.300 in 2018 en verder kan gedekt worden uit de post bibliotheekwerk. 

 

Opschonen activalijst 

Zie uitleg bij programma 4 onderdeel opschonen activalijst.  

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

Opschonen activalijst 

Zie uitleg bij programma 4 onderdeel opschonen activalijst.  

 

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

Mutaties in de reserve Sociaal deelfonds € 270.000 structureel (-/- € 6.000 incidenteel) 

Zie programma 4 Financiën onderdeel algemene uitkering. 

 

WMO eigen bijdrage -/- € 55.000 structureel 

Zie programma 4 Financiën onderdeel algemene uitkering. 

 

Minimabeleid -/- € 74.700 structureel 

Voor de besteding van dit geld wordt nieuw beleid opgesteld. Het bedrag zal volledig beschikbaar 

worden gesteld voor het doel, namelijk de kinderen in armoede. We streven ernaar om de nieuwe 

regelingen zoveel mogelijk in natura te verstrekken. Deze hogere last wordt gedekt door een 

hogere Algemene uitkering. 
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Recapitulatie van de financiële afwijkingen 
 
PRODUCT Advies / Opmerking

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bijdrage BAR-organisatie Extra capaciteit tbv de transitie van de NRIJ -6.018        

Bijdrage BAR-organisatie Aanstelling toezichthouder gegevensbescherming -10.030      

Bijdrage BAR-organisatie Gestegen w erkgeverspremies -139.357    

Bijdrage BAR-organisatie Dekking verzekeringspremies 30.000       

Bijdrage BAR-organisatie Herschikking budgetten groen 85.000       85.000       85.000      85.000     85.000      dekking algemene uitkering

Bijdrage BAR-organisatie Huisvestingslast 2016 -78.238

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 115.000     -233.643    85.000       85.000      85.000     85.000      

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Diverse posten Opschonen activalijst 6.700         6.700         6.700        6.700       6.700        

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 6.700         -                 6.700         6.700        6.700       6.700        

Programma 3 - Buitenruimte

Verkeersplan en -veiligheid Straatmeubilair -20.000      

Verkeersplan en -veiligheid Standplaatslocatie Julianastraat -8.000        

Afschrijvingslasten blockerinstallatie -4.500        -4.500       -4.500      -4.500      

Waterw egen planmatig OH Doorschuiven baggerw erk 2016 -50.000      

Wozoco Portland Advieskosten -50.000      

Waterw egen planmatig OH Beheerplan 2016 - 2020 -50.000      -62.500      -62.500     -62.500    -62.500    dekking algemene uitkering

Kunstw erken Beheerplan 2016 - 2020 -33.000      -41.250      -41.250     -41.250    -41.250    dekking algemene uitkering

Dagelijks OH groen Herschikking budgetten groen -446.600    -447.850    -447.850   -447.850  -447.850  dekking algemene uitkering

Planmatig OH groen Herschikking budgetten groen 302.600     302.600     302.600    302.600   302.600    dekking algemene uitkering

Waterw egen dagelijks OH Herschikking budgetten groen 25.000       25.000       25.000      25.000     25.000      dekking algemene uitkering

Openbare verlichting Herschikking budgetten groen 29.000       29.000       29.000      29.000     29.000      dekking algemene uitkering

Milieubeheer EED -6.500        dekking algemene uitkering

Diverse posten Opschonen activalijst 88.200       10.500       1.700        -10.200    -10.200    

Buitenruimte 444.800     -664.100    -189.000    -197.800   -209.700  -209.700  

Programma 4 - Financiën

Deelnemingen Aframen dividendinkomsten -75.000      -75.000      -75.000     -75.000    -75.000    

Verzekeringen Herschikking verzekeringsbudgetten -67.000      

Algemene uitkering December- en septembercirculaire -30.000      224.000     366.000    429.000   429.000    dekking algemene uitkering

Diverse posten Opschonen activalijst 200            200            200           200          200           

Stelposten Dekking opschonen activalijst 46.600       114.900    104.100   104.100    

Mutaties reserves programma 1 Opschonen activalijst storting in de Algemene reserve -36.800      -36.800      -36.800     -36.800    -36.800    

Financiën 46.800       -208.800    112.400     369.300    421.500   421.500    

1e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 
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PRODUCT Advies / Opmerking

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

Programma 5 - Educatie

Wijkcentrum Portland Nieuw  huurcontract 12.602       -5.375        -5.324       -5.331      -6.738      

Bibliotheekw erk Dekking w ijziging budget w ijkcentrum Portland 5.375         5.324        5.331       6.738        

Brede school impuls regeling Stelpost tbv uitbreiding buurtsport SWA -11.300      -11.300      -11.300     -11.300    -11.300    dekking algemene uitkering

Diverse posten Opschonen activalijst 48.100       47.800       47.600      37.500     37.500      

Educatie 60.702       -11.300      36.500       36.300      26.200     26.200      

Programma 6 - Sport

Diverse posten Opschonen activalijst -153.000    8.300         -134.300   -101.500  -101.500  

Sport -                 -153.000    8.300         -134.300   -101.500  -101.500  

Programma 7 - Sociaal domein

Mutaties reserves programma 7 Onttrekking Sociaal deelfonds op basis van de dec. en sept.circulaire 270.000     262.000     260.000    252.000   252.000    dekking algemene uitkering

WMO Eigenbijdrage Afschaffing eigen bijdrage op basis van de dec.- en sept.circulaire -55.000      -55.000      -55.000     -55.000    -55.000    dekking algemene uitkering

Mutaties reserves programma 7 Storting Sociaal deelfonds op basis van de dec. en sept.circulaire -6.000        dekking algemene uitkering

Minimabeleid Kinderen in armoede, hogere bijdrage algemene uitkering -74.700      -74.700      -74.700     -74.700    -74.700    dekking algemene uitkering

Sociaal Domein 270.000     -135.700    132.300     130.300    122.300   122.300    

TOTAAL 944.002     -1.406.543 

Saldo 1e tussenrapportage 2017 -462.541    192.200     295.500    350.500   350.500    

OMSCHRIJVING 1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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Budgettair neutrale wijzigingen 
 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

Bijdrage BAR-organisatie -/- € 95.000 structureel 

Met het raadsbesluit van 27 juni 2016 nummer 1094646 is besloten in te stemmen met het 

implementeren van de Omgevingswet en de lasten te onttrekken aan de Algemene reserve. 

Gevolgen meerjarig: 

2018:  -/- € 100.000                                                                                                                                                                           

2019:  -/- €   65.000                                                                                                                                                                            

2020:  -/- €   16.000                                                                                                                                                          

2021:      €            0 

 

Bijdrage BAR-organisatie -/- € 55.000 structureel 

De gemeente Albrandswaard heeft geen formatie ingebracht bij de BAR-organisatie t.b.v. de technische 

werkvoorbereiding (bestekken) van Beheer projecten. Dit werk werd geregeld door middel van inhuur 

van externe bureaus en werd betaald vanuit de verschillende beheer exploitatie gelden. Tegenwoordig 

verzorgt het BAR Ingenieursbureau (IB) deze bestekken, maar hier is er geen formatie voor met als 

gevolg dat Albrandswaard jaarlijks een rekening voor meerwerk krijgt voor deze extra bestede uren. Om 

deze situatie te ondervangen en structureel goed te regelen wordt voorgesteld structureel € 55.000 over 

te hevelen van de Beheer budgetten van Advies & Programmering naar de loonkosten van IB. 

 

Zie voor de dekking programma 3 Buitenruimte diverse onderdelen. 

 

Bijdrage BAR € 40.000 incidenteel 

Zie voor de toelichting programma 3 Buitenruimte onderdeel Milieubeheer. 

 

Bijdrage BAR-organisatie € 689.881 structureel 

Zie voor de toelichting programma 4 Financiën onderdeel Gemeentehuis en –werf. 

 

Bijdrage BAR -/- € 370.500 structureel  

In de raad van 30 januari j.l. heeft de raad de notitie “Basis voor Samen Verder” vastgesteld en als 

uitgangspunt voor de financiering van het uitvoeringsbudget in de BAR-begroting structureel 10% van 

de integratie-uitkering sociaal domein te hanteren.  

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

Waterwegen planmatig onderhoud € 5.000 structureel 

Zie programma 1 Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur. Gedeeltelijke dekking voor de 

hogere bijdrage van € 55.000. 

 

Speelvoorzieningen planmatig onderhoud € 5.000 structureel 

Zie programma 1 Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur. Gedeeltelijke dekking voor de 

hogere bijdrage van € 55.000. 

 

Planmatig onderhoud wegen € 20.000 structureel 

Zie programma 1 Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur. Gedeeltelijke dekking voor de 

hogere bijdrage van € 55.000. 

 

Openbaar groen planmatig onderhoud € 10.000 structureel 

Zie programma 1 Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur. Gedeeltelijke dekking voor de 

hogere bijdrage van € 55.000. 
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Riolering planmatig onderhoud € 15.000 structureel 

Zie programma 1 Openbare orde & Veiligheid en Algemeen bestuur. Gedeeltelijke dekking voor de 

hogere bijdrage van € 55.000. 

 

Openbaar vervoer € 35.000 -/- lasten en € 35.000 baten incidenteel 

De subsidie van de MRDH voor de buurtbus en de lasten buurtbus zijn niet begroot. 

 

Planmatig onderhoud openbare verlichting -/-  €  31.000 structureel 

De financiële afwijking wordt veroorzaakt door de bezuiniging uit de Voorjaarsnota 2016-2019.  Bij 

dagelijks onderhoud openbare verlichting is een voordeel ontstaan, welke als dekking kan worden 

ingezet bij planmatig onderhoud openbare verlichting.   

 

Openbare verlichting € 60.000 structureel 

De financiële afwijking wordt veroorzaakt door een gunstige aanbesteding en een andere verdeling 

tussen dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud. Het voordeel kan worden gebruikt om het tekort 

bij de fcl planmatig onderhoud openbare verlichting (€ 31.000) te dekken. Het voordeel dat dan nog 

overblijft (€ 29.000) wordt ingezet om het tekort bij dagelijks onderhoud groen te dekken. 

 

Milieubeheer -/- € 40.000 incidenteel 

Het beschikbaar gestelde werkbudget voor de Omgevingswet, cf raadsbesluit 1094646, is per abuis 

verantwoord in de begroting van de BAR-organisatie. Via de tussenrapportage wordt het werkbudget 

overgeheveld naar de begroting van Albrandswaard. 

 

Containers -/- € 7.500 structureel m.i.v. 2018 

Zie bijlage investeringskredieten. De afschrijvingslasten worden gedekt door een onttrekking aan de 

voorziening Afvalstoffenheffing. 

 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

Gemeentehuis en –werf  € 689.881 structureel 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn het gemeentehuis en de zoutopslagplaats op de werf om niet ter 

beschikking gesteld aan de BAR-organisatie om zodoende een fiscaal optimale situatie te krijgen. Deze 

andere vorm van ingebruikgeving van beide panden is per saldo budgetneutraal voor onze gemeente, 

maar vergt wel een aantal begrotingswijzigingen.  

 

De huisvestingskosten van het gemeentehuis worden geraamd in de gemeentelijke begroting. 

Tegelijkertijd wordt de bijdrage aan de BAR-organisatie met hetzelfde bedrag verminderd. Daarnaast 

ontvangt de gemeente zelf de huurinkomsten van Meetz, Burger Ferry Agencies B.V. en de NV BAR 

Afvalbeheer.  
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PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

Wet BUIG structureel 

Het macrobudget voor inkomensvoorzieningen (BUIG) wordt in verband met de landelijke 

ontwikkelingen van het aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld. Voor 2017 heeft dat geleid tot deze 

verhoging van de BUIG-middelen met € 376.331. Hier staat ook een toename van het aantal 

uitkeringsgerechtigden tegenover, gezien de prognose van het CPB dat ook in 2017 een stijging 

verwacht van het aantal bijstandsgerechtigden en de te realiseren taakstelling voor de huisvesting van 

vergunninghouders in 2017. 

 

WMO algemene voorzieningen -/- € 17.750 structureel 

Op 20 december 2016 is door het college besloten een deel van de financiële ruimte die is ontstaan 

door onderbesteding van de Wmo begeleiding in te zetten voor de Regeling Innovatie, Preventie en 

Maatschappelijke Initiatieven. 

 

WMO eigen bijdrage -/- € 100.000 lagere inkomsten structureel  

Op 20 december 2016 is door het college besloten de eigen bijdrage voor de Wmo voorzieningen 

individuele begeleiding en dagbesteding af te schaffen. De te verwachten daling van eigen bijdrage 

inkomsten wordt gedekt door de onderbesteding van de Wmo begeleiding. 

 

Lokale inkoop buiten wijkteams -/- € 107.000 incidenteel 

Bij de eerste tussenrapportage 2016 is met het oog op het positief resultaat in 2015 dit budget 

afgeraamd ten gunste van de wijkteams. In 2016 zijn de kosten voor ambulante trajecten voor 

jeugdigen met een beperking toegenomen en deze trend zet zich in 2017 voort.  

 

Daarnaast zijn we sinds 2017 lokaal verantwoordelijk voor de inzet van basis J-GGz en dyslexie.  

Het huidige budget wat daaraan verbonden is, is gebaseerd op het geschatte gebruik 2015 voor J-GGz, 

vanwege het feit dat de inzet in 2016 nog niet inzichtelijk was. De eerste maanden van 2017 laten zien 

dat er een stijging zichtbaar is in het gebruik van de lokale ambulante hulp conform de 

transformatieopgave, namelijk het inzetten van lichtere vormen van ondersteuning dicht bij huis.  

 

De verhoging van de lasten wordt voorlopig gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal 

Deelfonds. Vanaf 2018 wordt dit via een herijking binnen het sociaal domein integraal verwerkt. 

 

Gespecialiseerde jeugdvoorzieningen in natura -/- € 105.296 incidenteel 

Tijdens de algemeen bestuursvergaderingen van de GR Jeugdhulp Rijnmond d.d. 22 september en 26 

oktober is uitgebreid stilgestaan bij financiële knelpunten die worden gesignaleerd in 2017. Het gaat 

hierbij om het niet toereikend kunnen financieren van bepaalde zorgvormen waarnaar de vraag hoog is. 

We zien dat de ambulante hulpverlening toeneemt, mede door de werking van wijkteams nabij de 

vindplaatsen, en dat de residentiële (met verblijf) hulp afneemt overeenkomstig onze 

beleidsdoelstellingen. Het regionale beeld is echter tegelijkertijd dat er sprake is van een stijgende 

vraag naar jeugdhulp, juist als gevolg van het meer lokaal georganiseerde stelsel. Met het oog op de 

Rijkskortingen, die wij één op één hebben doorgelegd naar de gecontracteerde zorgaanbieders, worden 

nu een aantal financiële knelpunten voorzien. De gewenste transformatie loopt niet gelijk op met de 

transitie van het stelsel en de taakstelling vanuit het Rijk. Dat vraagt om een pas op de plaats. Omdat 

de verwachte uitgaven voor 2017 hoger liggen dan nu binnen de GR begroting 2017 is geraamd, heeft 

het algemeen bestuur op 8 december jl geconstateerd dat een begrotingswijziging onvermijdelijk is. 

Deze wordt tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2018 van de GR Jeugdhulp Rijnmond in juni aan u ter 

zienswijze voorgelegd.  

 

De verhoging van de lasten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Sociaal Deelfonds. 
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WMO huishoudelijke verzorging ZIN -/- € 44.000 incidenteel 

Op 6 december 2016 heeft het college besloten de HHT regeling met één jaar te verlengen om in ieder 

geval ook in 2017 een betaalbare en toegankelijke algemene voorziening huishoudelijke hulp te bieden 

aan klanten en met de mogelijkheid om voor klanten met een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 

extra uren in te kopen voor aanvullende schoonmaakwerkzaamheden. 

De verhoging kan gedekt worden door een verlaging van de kostensoort Huishoudelijke verzorging 

natura.    

 

WMO begeleiding € 370.500 structureel  

Zie toelichting programma 1 Openbare Orde & Veiligheid en Algemeen Bestuur. 
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Recapitulatie van de budgettaire neutrale posten 
 
PRODUCT

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bijdrage BAR-organisatie Implementeren Omgevingsw et -95.000 -100.000 -65.000 -16.000 0

Mutaties reserves programma 1 Onttrekking aan de Algemene reserve 95.000 100.000 65.000 16.000 0

Bijdrage BAR-organisatie Technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

Bijdrage BAR-organisatie Overheveling w erkbudget Omgevingsw et van BAR naar AW 40.000

Bijdrage BAR-organisatie Overheveling budgetten Gemeentehuis en -w erf 689.881 391.873 359.434 359.296 356.347

Bijdrage BAR-organisatie Basis voor Samen Verder -370.500 -370.500 -370.500 -370.500 -370.500

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 824.881     -520.500     -33.627     -66.066    -66.204   -69.153   

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                -                  -                -               -              -              

Programma 3 - Buitenruimte

Waterw egen planmatig OH Dekking technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten 5.000         5.000        5.000       5.000      5.000      

Speelvoorzieningen planmatig OH Dekking technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten 5.000         5.000        5.000       5.000      5.000      

Planmatig OH w egen Dekking technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten 20.000       20.000      20.000     20.000    20.000    

Planmatig OH groen Dekking technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten 10.000       10.000      10.000     10.000    10.000    

Riolering planmatig OH Dekking technische w erkvoorbereiding van Beheer projecten 15.000       15.000      15.000     15.000    15.000    

Openbaar vervoer Subsidie MRDH tbv buurtbus 35.000       

Openbaar vervoer Kosten buurtbus -35.000       

Planmatig OH openbare verlichting Bezuiniging voorjaarsnota 2016 - 2020 -31.000       -29.000     -27.000    -26.000   -26.000   

Openbare verlichting Dekking bezuiniging planmatig OH openbare verlichting 31.000       29.000      27.000     26.000    26.000    

Milieubeheer Overheveling w erkbudget Omgevingsw et van BAR naar AW -40.000       

Afvalbeheer Afschrijvingslasten investering containers -7.500       -7.500      -7.500     -7.500     

Afvalbeheer Onttrekking voorziening Afvalstoffenheff ing 7.500        7.500       7.500      7.500      

Buitenruimte 121.000     -106.000     55.000      55.000     55.000    55.000    

Programma 4 - Financien

Gemeentehuis en -w erf Overheveling budgetten Gemeentehuis en -w erf -689.881     -391.873   -359.434  -359.296 -356.347 

Financiën -                -689.881     -391.873   -359.434  -359.296 -356.347 

Programma 7 - Sociaal domein

BUIG Hogere bijdrage rijk -376.331     -376.331   -376.331  -376.331 -376.331 

BUIG Hogere bijdrage rijk 376.331     376.331    376.331   376.331  376.331  

WMO algemene voorzieningen Regionale innovatie -17.750       -17.750     -17.750    -17.750   -17.750   

WMO begeleiding en overige in natura Dekking regionale innovatie 17.750       17.750      17.750     17.750    17.750    

WMO Eigenbijdrage Afschaff ing eigen bijdrage -100.000     -100.000   -100.000  -100.000 -100.000 

WMO begeleiding en overige in natura Dekking afschaff ing eigen bijdrage 100.000     100.000    100.000   100.000  100.000  

Lokale inkoop buiten w ijkteams Verhoging budget -107.000     

Mutaties reserves programma 7 Onttrekking Sociaal deelfonds tbv verhoging lokale inkoop buiten w ijkteams 107.000     

Gespecialiseerde jeugdvz in natura Verhoging budget -105.296     

Mutaties reserves programma 7 Onttrekking Sociaal deelfonds tbv verhoging gespecialiseerde jeugdvz in natura 105.296     

WMO huishoudelijk verzorging ZIN Verlening HHT regeling met één jaar -44.000       

WMO huishoudelijk verzorging ZIN Dekking verling HHT regeling 44.000       

Basis voor Samen Verder 370.500 370.500 370.500 370.500 370.500

Sociaal Domein 1.120.877  -750.377     370.500    370.500   370.500  370.500  

TOTAAL 2.066.758  -2.066.758  

Saldo 1e tussenrapportage 2017 -                  -                -               -              -              

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 - investeringskredieten 
 
Nr. Investeringen begroting 

2017

Adm 

wijzigin- 

gen 2017

Tweede 

TURAP 

2016

overboe-

king 

jaareke-

ning 2016

investerin-

gen  begin 

2017

bijraming 

of 

aframing 

1e TR 

2017

investerin-

gen 2017 

na 1e TR 

2017

werkelijke 

 uitgaven 

2017

restant 

geraamde 

uitgaven 

2017

Aanschaf I-pads raadsleden 1.577 1.577 1.577 1.577

Bestuurskosten, meubilair 23.300 23.300 23.300 23.300

Reconstructies wegen 400.000 469.475 869.475 869.475 869.475

Projecten GVVP 32.432 32.432 32.432 8.071 24.361

Bruggen Rhoon/Portugaal 2016 25.400 25.400 25.400 25.400

Voorbereiding Dorpsdijk 29.266 29.266 29.266 2.981 26.285

GVVP rotonde Albrandswaardseweg-dijk 25.000 25.000 25.000 25.000

Bruggen Rhoon/Portugaal 2017 24.700 24.700 24.700 30.975 -6.275

Snelfietsroute F15 295.000 295.000 -200.000 95.000 377 94.623

Dorpsdijk fase 1 verharding 0 0 2.700 -2.700

Project Bloemenbuurt openbare verlichting 18.000 18.000 18.000 18.000

1 Openbare verlichting 260.000 -41.000 444.300 122.382 785.682 -297.682 488.000 488.000

Dorpsdijk fase 1 verharding 279.880 279.880 279.880 279.880

2 Blockerinstallatie Slotsedijk Poortugaal 0 45.000 45.000 45.000

Openbare verlichting Dorpsdijk 41.000 41.000 41.000 41.000

Beschoeiingen 85.000 85.000 85.000 11.298 73.702

6 AW 2017 Beschoeiing 30.000 30.000 30.000

Zonnepanelen sportzaal Portland 12.262 12.262 12.262 270 11.992

AW2014 Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 27.000 27.000 27.000 27.000

Renovatie gymzaal Poortugaal 237.000 237.000 237.000 5.694 231.306

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon div installatie 213.897 213.897 213.897 213.897

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon electra 26.600 26.600 26.600 26.600

AW2016 Duurzaamh Sporthl Rhoon warmte ventilatie 32.600 32.600 32.600 32.600

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon LED 31.400 31.400 31.400 31.400

AW2016 Duurzaamheid gymzl Portugaal div instal. 75.800 75.800 75.800 75.800

AW2016 Duurzaamh gymzl Portugaal warmte ventilatie 16.200 16.200 16.200 16.200

AW2016 Duurzaamhd gymzaal Portugaal LED 10.000 10.000 10.000 10.000

AW2016 Duurzaamheid gymzaal Portugaal CV 30.000 30.000 30.000 30.000

Sporthal Rhoon renovatie 0 0 94.963 -94.963

Kunstgras sportpark Omloop onderlaag 250.000 250.000 250.000 5.959 244.041

Kunstgras sportpark Omloop bovenlaag 200.000 200.000 200.000 200.000

2x Kunstgras sportpark Polder onderlaag 500.000 500.000 500.000 11.771 488.229

2x Kunstgras sportpark Polder bovenlaag 400.000 400.000 400.000 400.000

Speelvoorzieningen 2015 33.855 33.855 33.855 33.855

Verv  binnenbakken+vloeren containers 54.331 54.331 54.331 52.710 1.621

3 Slot Valkensteinsedijk 5 0 15.000 15.000 4.200 10.800

4 Zoeklocatie Essendael -29.498 -29.498 79.498 50.000 513 49.487

4 Zoeklocatie Omloopseweg -31.285 -31.285 81.285 50.000 484 49.516

4 Zoeklocatie Mariput -25.028 -25.028 75.028 50.000 268 49.732

4 Zoeklocatie Poortugaal-West -31.285 -31.285 81.285 50.000 608 49.392

Overhoeken (subsidieproject) 1.150.908 1.150.908 1.150.908 13.798 1.137.110

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 900.000 551.408 1.451.408 -900.000 551.408 277.684 273.724

5 Straatmeubilair 2017 20.000 20.000 -20.000 0 0

7 AW 2017 Containers 75.000 75.000 75.000

Vrijverval Riolering 2017 1.603.700 1.603.700 1.603.700 1.603.700

Rioolgemalen 35.300 35.300 35.300 35.300

Totaal uitgaven 4.334.000 0 1.372.877 3.124.000 8.830.877 -935.586 7.895.291 525.324 7.369.967

Projecten GVVP 40.000 40.000 40.000 40.000

Overhoeken (subsidieproject) 907.888 907.888 907.888 907.888

Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 1.451.408 1.451.408 -900.000 551.408 551.408

Totaal inkomsten 0 0 0 2.399.296 2.399.296 -900.000 1.499.296 0 1.499.296

Totaal 4.334.000 0 1.372.877 724.704 6.431.581 -35.586 6.395.995 525.324 5.870.671  
 

1. Openbare verlichting 

Bij deze post zijn vanuit 2016 budgetten doorgeschoven omdat men moest wachten op de uitkomst van 
de aanbesteding. Inmiddels heeft die aanbesteding plaatsgevonden. De planning is nu dat het werk in 
de maanden juli tot en met september uitgevoerd gaat worden voor € 488.000.  
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2. Dynamische wegafsluiting  -/- € 45.000  

De dynamische wegafsluiting aan het einde van de Slotsedijk in Rhoon heeft het einde van haar 

technische levensduur bereikt. De gevolgen zijn frequente storingen en daardoor hoge reparatiekosten 

en overlast van sluipverkeer. Om dit te voorkomen dient de installatie vervangen te worden.  
 
3. Slot Valkensteinsedijk 5 
Het gaat hier om voorbereidingskosten voor een grex, waaronder een funderingsonderzoek. 
 

4. Vier zoeklocaties sociale woningbouw -/- € 317.100 investering (worden niet afgeschreven dus geen 

exploitatielasten) 

In januari 2017 is een motie aangenomen voor de verdere planontwikkeling in kader van de 

zoeklocaties sociale woningbouw. In de jaarrekening 2016 is voorgesteld om voor de zoeklocaties 

waarvoor nader onderzoek zal plaatsvinden de kosten over te brengen naar de balans onder de 

immateriële activa en hiervoor een krediet te voteren via de eerste tussenrapportage 2017 ter grootte 

van totaal € 117.100 (naar rato). Voor de nog te maken kosten in 2017 stellen wij voor om conform de 

motie per zoeklocatie een krediet ter grootte van € 50.000 per zoeklocatie te voteren via deze 

tussenrapportage. 
 
5. Straatmeubilair 
Zie toelichting onder programma 3 Buitenruimte onderdeel verkeersplan en –veiligheid. 
 

6. Beschoeiing -/- € 30.000 

De bestaande fonteinen en één stuw zijn volledig afgeschreven. Om deze reden is het nodig om 

komende jaren de fonteinen en de stuw te vervangen. In 2017 is hiervoor € 30.000 nodig. Beschreven 

afwijking is opgenomen en beschreven in het beheerplan Albrandswaard 2016 -2020. Het beheerplan is 

14 november 2016 gepubliceerd als bijlage bij raadsinformatiebrief 1130662. 

De dekking wordt gevonden op de fcl 624000 Waterwegen planmatig onderhoud  ecl afschrijvingen.        
 

7. Containers -/- € 75.000 

In 2017 moeten 5 restcontainers en 15 stuks containers in milieuparkjes vervangen worden die aan het 

eind van hun levensduur zijn gekomen. 

In een milieuparkje in Poortugaal moet nog een PMD container toegevoegd worden. 

Voor de vervanging is niet structureel een bedrag gereserveerd. 

De kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening  Afvalstoffenheffing. 
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Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 
 
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 1.1.1a Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om 

(vroeg)signalering en preventie in de wijken te vergroten.
25% G G G 01-01-2017

17. 1.1.1b Inzetten op hotspots 50% G G G 01-01-2017

17. 1.1.2a Het handhaven van het 1, 2, 3 beleid in de horeca Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.2b Het uitvoeren van controles in het kader van de nieuwe Drank- & Horecawet Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.2c Het betrekken van verenigingen, instellingen en horeca bij het ontmoedigen van 

alcohol- & drugsgebruik
Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.2d Bewustwording creëren over de gevaren van overmatig alcohol- & drugsgebruik. 25% G G G 01-01-2017

17. 1.1.3a Optimaliseren van de samenwerking tussen politie, boa’s, jongerenwerk, buurt 

bestuurt comités, en buurtpreventieteams
25% G G G 01-01-2017

17. 1.1.4a Inzetten op ambulant werk, (vroeg)signalering en preventie Voltooid G G G 01-01-2017

17. 1.1.5a Samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelen van een meerjaren-

plan voor woningchecks op brandveiligheid
25% G G G 01-01-2017

1.2. Algemeen bestuur

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 1.2.1a Aanpassen website waardoor weergave op tablet/smartphone mogelijk wordt 

(responsive design)
75% G G G 01-08-2016

17. 1.2.1b Albrandswaard sluit aan bij "Waar Staat Je Gemeente". 75% G G G 01-01-2016

17. 1.2.1d Kritisch kijken naar eigen regels. We stellen de vrager centraal en niet het 

systeem bij initiatieven van inwoners
50% G G G 01-01-2016

2.1 Ruimtelijke ordening

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige 

locatie Rabobank)
50% G O G 01-01-2016

17. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein Gestart G G G 01-01-2016

17. 2.1.3a Faciliteren van innovtieve samenhang van agrarische productie, recreatie, zorg, 

educatie en natuurbeheer in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden
25% G G G 01-01-2016

17. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon 50% G G G 01-01-2016

17. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen 25% G O G 01-01-2016

17. 2.1.4b Evaluatie proces Marktinitiatieven 75% G G G 01-01-2017

17. 2.1.4c Plan opstellen met ontwikkelperspectief van gemeentelijke gronden. Dit als 

uitwerking van toekomst- en structuurvisie
Gestart G G G 01-01-2017

17. 2.1.5a We werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de noodzakelijke inhoudelijke 

kennis rondom invoering Omgevingswet
25% G G G 01-01-2016

17. 2.1.5b Voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van oude instrumenten, 

procedures en documenten door nieuwe voorbereid.
25% G G G 01-01-2016

2.2 Wonen

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 2.2.1a Op basis van de Woonvisie prestatie/contractafspraken maken met 

ontwikkelende partijen en woningcorporaties
25% G G G 01-01-2017

17. 2.2.1b Wij faciliteren onze maatschappelijke partners bij het realiseren van huisvesting 

voor vergunninghouders
Gestart G G G 01-01-2016

2.3 Economie

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 2.3.1a Revitalisering Overhoeken I en II en Binnenbaan Gestart G G G 01-01-2016

17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid Gestart G O G 01-01-2016

3.1 Buitenruimte

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 3.1.1a Bijdragen aan het Nationaal energieakkoord en regionale Duurzaamheids- en 

klimaatagenda door een lokaal uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te voeren
50% G G G 01-01-2016

17. 3.1.1b Uitvoering geven aan de raadsmotie “geen windmolens” 25% G G G 01-01-2016

17. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken + uitvoering Gestart G G G 01-01-2016

17. 3.1.1d Met partners mogelijkheden tot duurzaamheid onderzoeken zoals het 

ontwikkelen van een zonneweide, aanbrengen duurzaamheidsvoorzieningen gebouwen en 

bouwwerken, actief kennisdelen over waterstof als energiedrager

50% G G G 01-01-2016

17. 3.1.1e Het planmatig vervangen en uitbreiden van de openbare verlichting met 

duurzame led verlichting/armaturen
25% G G G 01-01-2016

17. 3.1.1f Kaders op het gebied van milieu voorbereiden en op een soepele manier 

overgang naar de Omgevingswet
25% G G G 01-01-2016

17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: 

Verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes.
50% G O G 01-01-2016

17. 3.1.2b Vier projecten waar onderhoud wordt uitgevoerd op basis van belevingswaarden 25% G G G 01-01-2016

17. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle beleidsterreinen 50% G G G 01-01-2016  
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3.2 Kunst & Cultuur

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 3.2.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze verenigingen/ 

maatschappelijke partners ontwikkelen
50% G G G 01-01-2016

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van 

maatschappelijk vastgoed
25% O O G 01-01-2016

17. 3.3.1b Uitwerken van twee opties (BV en Stichting) voor het op afstand zetten van het 

beheer- en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed
25% O O G 01-01-2016

4.1 Financien

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 4.1.1a De reserve Sociaal Deelfonds wordt in 2018, na de jaarrekening 2017, herijkt. 75% G G G 01-01-2016

17. 4.1.2a De hoogte van de afvalstoffen-heffing verlagen 50% G G G 01-01-2016

17. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden 75% O G G 01-01-2016

17. 4.1.3b Integrale Interne Controle (IC) binnen de gehele BAR- organisatie 75% G G G 01-01-2016

5.1 Educatie

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 5.1.1a De middelen voor de Lokale Educatieve Agenda en de Brede School effectief 

inzetten
25% G G G 01-01-2016

17. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer 50% G G G 01-01-2016

17. 5.1.1c Resultaat gerichte afspraken maken over de inzet van het Bibliotheekwerk 50% G G G 01-01-2016

6.1 Sport

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 6.1.1a De beleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” samen met onze 

verenigingen/maatschappelijke partners ontwikkelen
75% G G G 01-01-2016

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.1.1a Verder ontwikkelen van woonzorgconcepten in coproductie met 

maatschappelijke partijen
25% G G G 01-01-2016

17. 7.1.1b Ontwikkelen innovatieve hulpmiddelen voor de inzet van ondersteuning thuis. 

Beleidsregels verstrekkingen sluiten aan bij doelstelling om langer thuis te wonen
75% G G G 01-01-2016

17. 7.1.1c In co-creatie met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen 

ontwikkelen voor het realiseren van kleinschalige ontmoetingsplekken
75% G G G 01-01-2016

17. 7.1.1d In co-creatie ontwikkelen lokaal aanbod dagbesteding en begeleiding van 

inwoners die dit nodig hebben
75% G G G 01-01-2016

7.2 Kwetsbare groepen

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.2.1a Samen met Maatschappelijke partners afspraken maken om vergunninghouders 

zo snel en goed mogelijk te laten participeren in de Albrandswaardse samenleving
75% G G G 01-01-2016

7.3 Participatiewet

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.3.1a Inrichten van een Programma Werk 75% G G G 01-01-2016

7.4 Jeugdzorg

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.4.1a Vergroten van de lokale inkoop van zorg ten koste van de gespecialiseerde zorg. 50% G G G 01-01-2016

7.5 Zorg & Welzijn

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.5.1a Resultaatsafspraken maken met SWA over vrijwilligersbeleid / Versterking van 

het steunpunt mantelzorg en het vrijwilligersinformatiepunt van SWA
Voltooid G G G 01-01-2016

17. 7.5.1b Met maatschappelijke partners een Actieagenda ‘Bestrijding Eenzaamheid’ 

opstellen en uitvoeren
75% G G G 01-01-2016

7.6 Wijkteams

Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

17. 7.6.1a Opbouwen en versterken van relaties met alle betrokken partijen en netwerken. 

In toenemende mate preventief werken. Wijkteams aanpassen aan behoeften.
Voltooid G G G 01-01-2016

17. 7.6.1b Versterken van de regisseursfunctie in de wijkteams Voltooid G G G 21-11-2016  
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Bijlage 3 - Totaal overzicht moties 
 
Naam Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Transparant declaratiebedrag van Albrandswaardse bestuurders (MOTIE) Voltooid G G G 27-06-2016

Versoepeling aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties (MOTIE) 75% G G G 23-05-2016

Behoud dorps karakter herontwikkeling Palsgraaf (MOTIE) Voltooid G G G 12-10-2015

Binnenland van Rhoon (MOTIE) 75% G O G 27-06-2016

Handhaving (MOTIE) Voltooid G G G 30-06-2016

Marktinitiatieven Polder Albrandswaard (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015

AED t.b.v. de buurtpreventie (MOTIE) Voltooid G G G 27-06-2016

Alternatief voor kosten marktinitiatieven (sport)verenigingen (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015

Behoud sociale huurwoningen Albrandswaard Voltooid G G G 30-01-2017

Behoud voorzieningen in Albrandswaard Voltooid G G G 19-12-2016

Beleidsregels opstellen om evenementen te ondersteunen binnen budget voor Kunst en 

Cultuur (MOTIE)
Gestart G O G 08-11-2016

Besteding reserves sociaal domein (MOTIE) Voltooid G G G 29-06-2016

Bestedingsruimte minimabeleid (MOTIE) Voltooid G G G 14-12-2015

Blijverslening (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Borging huisvesting maatschappelijke activiteiten Boerderijtje (MOTIE) Voltooid G G G 12-10-2015

Duurzaamheidslening (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE) Voltooid G G G 11-11-2013

Zoeklocaties sociale woningbouw: levensloopbestedige woning en appartementen voor 

starters en ouderen (MOTIE)
Voltooid G G G 20-06-2016

Zoeklocaties sociale woningbouw: realisatie van (een deel) sociale huurwoningen voor 

ouderen en starters op locatie Poortugaal Centrum (MOTIE)
Voltooid G G G 20-06-2016

Zwemmen is gezond (MOTIE) Voltooid G G G 08-11-2016

Uitvoeren woningchecks VRR -kaderbrief 2017- (MOTIE) Voltooid G G G 30-06-2016

Vergroten zichtbaarheid van de BOA's (MOTIE) Voltooid G G G 14-09-2015

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard (MOTIE) Gestart G O G 28-06-2016  
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A. FINANCIËLE UITGANGSPOSITIE 
 

Zoals al in het voorwoord aangegeven dient dit document tot kaderstelling voor het opstellen van onze 

begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. Kaders zijn zowel beleidsuitgangspunten als 

rekenkundige kaders (parameters).  

 

Algemene financiële kaders  
Algemeen kader is dat de gemeentefinanciën een solide basis vormt voor het gemeentelijk beleid en de 

gemeentelijke ambities. Beleid en ambitie zullen aan de voorkant aan dit principe worden getoetst. 

Eventuele tekorten die in programma’s van de begroting ontstaan, of extra uitgaven die moeten worden 

gedaan, dienen in eerste aanleg ook binnen het programma zelf te worden opgelost. 

 

Het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard dient voldoende te blijven gezien alle 

financiële onzekerheden waarmee wij als gemeente mee te maken hebben. Deze financiële 

onzekerheden worden groter en zijn ook niet altijd goed te kwantificeren. De bestemmingsreserves 

dekken specifieke risico’s af, maar niet allemaal. Op 31 december 2016 is de algemene reserve 

teruggelopen naar afgerond € 8.3 miljoen. Dit is de laagste stand van de afgelopen 5 jaar. Voor het 

weerstandsvermogen is de herijking van de reserve sociaal domein en de reservepositie een belangrijk 

aandachtspunt in 2018.  

 

De vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2018 wordt gevormd door de bijgestelde begroting 2017-2020, 

aangevuld met jaarschijf 2021 en besluitvorming welke na vaststelling van de 1
e
 begrotingwijziging 2017 

heeft plaatsgevonden. In onderstaande tabel wordt een financiële samenvatting gegeven van deze 

voorjaarsnota.  

 
Het vertrekpunt voor de concept begroting 2018-2021 is als volgt: 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

- Primitieve begroting 2017-2020 72.101 179.681 474.887 618.361

- Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2016 -11.528 -8.835 -9.231 -9.231

- Structurele effecten concept jaarrekening 2016 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

- Structurele effecten 1e tussenrapportage 2017 192.200 295.500 350.500 350.500

Uitgangspunt voorjaarsnota 2018 157.773 371.346 721.156 864.630

Gevolgen van  deze voorjaarsnota;

B. Rekenkundige en algemene kaders -58.400 -155.708 -156.142 -156.142

C. Beleidsontw ikkelingen -145.500 -95.500 -65.500 -65.500

D. Bedrijfsvoering -235.081 -172.581 -151.438 -151.438

E. Investeringen 16.000 0 -4.500 -4.500

F. Voorgestelde ombuigingen 275.000 125.000 125.000 125.000

G. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid 0 0 0 0

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota -147.981 -298.789 -252.580 -252.580

Saldo meerjarenperspectief 9.792 72.557 468.576 612.050
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Financieel toezichtkader van de provincie 

In de begrotingscirculaire in 2018 hebben Gedeputeerde staten de volgende uitgangspunten 

aangegeven waar de begroting 2018 aan moet voldoen om voor repressief toezicht in aanmerking te 

komen. 

1. De begroting 2018 dient structureel en reëel in evenwicht te zijn of, als dat niet het geval is, dient de 

meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2021 uiterlijk tot stand wordt gebracht. 

2. De vastgestelde jaarrekening 2016 en de begroting 2018 dienen tijdig, respectievelijk voor 15 juli en 

voor 15 november aan Gedeputeerde staten te zijn toegezonden. 

 

Naast deze uitgangspunten geldt ook dat de jaarrekening 2016 structureel en reëel in evenwicht moet 

zijn. Als dit niet het geval is zal het structureel tekort worden betrokken bij het onderzoek van de 

begroting 2018. Dat betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en 

incidentele aandeel van het tekort. 

 

Met het ‘structureel en reëel evenwicht” in bovenstaande punten wordt bedoeld dat in de begroting de 

structurele lasten zijn gedekt door structurele baten en dat er sprake is van realistische ramingen. 
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B. KADERS PROGRAMMABEGROTING 2018-2021 
 
Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2018-2021 start met het aangeven van de kaders door 
de raad. 
 
Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2018-2021 stellen wij voor de 
volgende kaders te hanteren: 

a. Vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2018-2021 is het saldo van de begroting 2017 

met inachtneming van de uitkomsten van de voorjaarsnota.  

b. Wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de producten 

en het meerjareninvesteringsprogramma en voeren daarvoor reële ramingen op.  

c. Het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in de 

exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven. 

d. Wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de parameters zoals hieronder 

opgenomen. 
 
Rekenkundige parameters  
Voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 hanteren wij de volgende parameters. 
 

Jaar Woningvoorraad per 1-1 Inwoners per 1-1 

2017 10.286 25.105 

2018 10.329 25.202 

2019 10.448 25.493 

2020 10.566 25.781 

2021 10.566 25.781 

 

 

Omschrijving 2018 

Prijsontwikkeling: 
Inflatiecorrectie 

 
0 % 

Subsidies: 
Instellingen – loonontwikkeling 
Instellingen – prijsontwikkeling 

 
1,4% 
1,4% 

Mutaties gemeentelijke tarieven: 
Onroerende zaakbelastingen (opbrengst) 
Leges etc. 
Inkomsten uit verhuur 
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd) 
Rioolrecht kostendekkend (kd) 
Begraafplaatsen (kd) 

 
3% 
3% 
3% 
kd 
kd 
kd 

Financiering: 
Rente grondexploitaties 
Rente financieringstekort 

 
2,21% 
1,45% 

Gemeentefondsuitkering (circulaire) Mei 2017 
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Toelichting en financiële gevolgen van kaderstelling 

 

Investeringen 2018-2021 

Voor de programmabegroting 2018 wordt volgens het beleid van de nota Activabeleid 2016 gemeente 

Albrandswaard een investeringslijst 2018-2021 opgesteld. Een realistische planning van deze 

investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten zijn 

gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering. 
 

Inflatiecorrectie (bestedingen) 

In het centraal economisch plan 2017 van het CPB wordt de inflatie (geharmoniseerde 

consumentenprijsindex) voor 2018 gesteld op 1,4%. In het meerjarenperspectief van onze begroting 

2017 is 1% gehanteerd.  Gelet op de financiële uitkomsten van deze voorjaarsnota wordt voorgesteld 

om voor 2018 0% te hanteren. Dit levert een structureel voordeel op van € 70.000 (zie 

ombuigingsvoorstellen onder onderdeel F). 

 

Index subsidies  

In de subsidieverordening is geregeld dat gesubsidieerde instelling compensatie krijgen voor de 

(loon)kosten verbonden aan de ontwikkelingen van de sectoriale cao’s. Hiervoor wordt de index 

geharmoniseerde consumentenprijs van 1,4% gevolgd. Wij verwachten geen substantieel budgettair 

effect, omdat de opbrengsten (3%) uit leges en verhuur tevens geraamd moeten worden (zie 

hieronder).  

 

Index gemeentelijke tarieven 

Voor de gemeentelijke heffingen geldt het uitgangspunt van kostendekkend. Voor de leges en 

inkomsten uit verhuur geldt een tariefstijging van 3%. De onroerende zaakbelasting (OZB) wordt 

toegelicht in onderdeel G van deze voorjaarsnota.    

 

Rente 

marktrente financieringstekort  

De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente per 28 maart 

2017 van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 1,45%. 

 

rente grondexploitaties 
In de Meerjarenprognose grondexploitaties van april 2017 zijn de laatste voorschriften uit BBV 

toegepast. Op basis van berekening in de jaarrekening 2016, is in het MPO 2017 2,21% rente 

toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.  

 

Dividend 

Voor de ramingen van dividend wordt uitgegaan van het gemiddelde van dividendopbrengsten van de 

voorgaande 3 jaar. 
 
Reële product ramingen  

In de begroting 2017 zitten niet te realiseren taakstellingen. Het gaat om maatregelen die betrekking 

hebben op verlagingen van (sport)investeringen, afstoten van accommodaties, peuterwerk en 

duurzaamheidsmaatregelen. De voorgestelde besparingen zijn niet meer mogelijk of reeds op een 

andere manier verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting. Het is dus niet reëel om deze 

ramingen opnieuw op te voeren in de primitieve programmabegroting 2018-2021. In 2018 gaat het om   

€ 58.400 en vanaf 2019 om afgerond € 156.000. Deze bedragen zijn opgenomen in de financiële tabel 

in hoofdstuk A (blz 34).  
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C. BELEIDSONTWIKKELINGEN IN 2018 
 

In 2018 voorzien wij dat een aantal onderwerpen onze beleidsagenda gaan beheersen. Ook zijn 

aanpassingen nodig op het bestaande beleid. In deze paragraaf benoemen wij de onderwerpen en 

geven daar waar mogelijk de financiële gevolgen weer.  

 

Financiële aspecten C. Beleidsontwikkelingen 

Producten Omschrijving Structurele gevolgen 

    2018 2019 2020 2021 

Randpark Noordrand Areaaluitbreiding  -58.000 -58.000 -58.000 -58.000 

Duurzaamheid Bijdrage Energieloket -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 

Bestuur 
Verkiezingen 
gemeenteraad 2018 

-30.000 0 0 0 

Zwembad Continuering t/m 30-6-2019 -50.000 -30.000 0 0 

Totaal nieuwe 
ontwikkelingen (Beleid)   

-145.500 -95.500 -65.500 -65.500 

 

Randpark Noordrand  
Het randpark Noordrand ligt ten noorden van Portland tussen de Rijsdijk en de Heulweg. Dit is een 

parkachtig gebied, met tussen de bomen en beplanting wandelpaden, fietspaden, zitbanken en 

speeltoestellen. De Ontwikkelings Maatschappij IJsselmonde (OMMIJ) heeft het park aangelegd en 

doet het onderhoud tot 31 december 2017. Daarna komt het park in beheer bij de gemeente. De 

jaarlijkse onderhoudskosten voor de komende zes jaar bedragen circa € 80.000 per jaar. Hierna dalen 

de onderhoudskosten naar € 60.000 per jaar omdat beplanting van ouder dan 10 jaar minder intensief 

onderhoud nodig heeft. Vanuit het Rijk hebben wij voor het beheer van de buitenruimte extra middelen 

gekregen vanuit de Septembercirculaire 2016. Per saldo is voor de komende 6 jaar een bedrag van 

€ 58.000 extra nodig. 

 
Visie op duurzaamheid in het kader van de energietransitie 
Onze energievoorziening verandert de komende decennia drastisch. Het gebruik van fossiele energie 

wordt beperkt, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Elektriciteit wordt dan duurzaam opgewekt, gebouwen 

worden voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun 

productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen maar 

elektrische auto’s. Daarmee is de energietransitie een grote maatschappelijke opgave, die ingrijpt in het 

dagelijks leven en de leefomgeving van de inwoners van Albrandswaard. Het is daarom van belang in  

2018  een visie op duurzaamheid vast te stellen, die keuzes bevat op gemeentelijk niveau en die 

invulling geeft aan de rol van burgers, bedrijven en de gemeente.  

 
Bijdrage energieloket  

Albrandswaard beschikt over een energieloket (WoonWijzerWinkel), dat burgers op een praktisch 

niveau ondersteunt bij stappen die aansluiten bij de energietransitie. De kosten van het energieloket zijn 

tot nu toe niet in de begroting opgenomen, omdat dit loket werd gefinancierd uit VNG-gelden. Om het 

loket voor 2018 beschikbaar te houden is het nodig een bedrag van € 7.500 in de begroting op te 

nemen. De exacte invulling van het loket wordt in 2017 verder bestuurlijk afgestemd.  
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Bibliotheekwerk  
Vanaf 2018 wordt de overeenkomst met de gemeente Barendrecht, die van rechtswege eindigt op  

31-12-2017, ten behoeve van één gezamenlijke bibliotheekvoorziening, niet in de huidige vorm 

voortgezet.  Met Bibliotheek AanZet worden nieuwe afspraken gemaakt over hun rol en wat zij kunnen 

bieden om de dienstverlening voor kinderen, jongeren, volwassenen en anderstaligen te optimaliseren 

en het bereik te vergroten. Concrete afspraken worden vastgelegd in de beschikking voor 

subsidieverlening 2018.  

 

Omgevingswet 
De Omgevingswet treedt vanaf 2019 in werking. Het jaar 2018 staat in het teken van het vaststellen van 

een omgevingsvisie voor Albrandswaard, waarin de bestuurlijke afwegingen door de raad worden  

vastgelegd. In het najaar van 2017 zetten we alvast een eerste stap richting een omgevingsvisie, die 

vaststelling in 2018 moet voorbereiden. Daarnaast passen we in 2018 de opgedane kennis en inzichten 

toe en implementeren we een organisatie die goed is voorbereid op de uitvoering van de 

Omgevingswet.  

Wonen (sociale woningbouw, statushouders) 

In 2018 monitoren we de prestatieafspraken, die in 2017 met de woningcorporaties zijn gemaakt. De 

huisvesting van vergunninghouders kan naar verwachting binnen de bestaande woningvoorraad 

worden opgelost, zolang er geen nieuwe piek ontstaat in de huisvestingsbehoefte. De 

vergunninghouders die inmiddels in Albrandswaard wonen worden op verschillende manieren 

gestimuleerd zo snel mogelijk in te burgeren/te integreren. Hiervoor wordt Vluchtelingenwerk ingezet 

voor de maatschappelijke begeleiding, wordt het welzijnswerk ingezet voor het kennismaken in en met 

de buurt en worden diverse organisaties ingezet om inburgerings- en taalcursussen te geven. Ook is er 

een klantmanager ‘werk’ in de BAR ingezet die zich alleen bezig houdt met het aan het werk helpen van 

vergunninghouders 

 

Huisvesting van vergunninghouders is een van de redenen geweest om te starten met het project 

(sociale) woningbouw. Een andere reden is dat veel Albrandswaarders hier willen blijven wonen, als 

starter maar ook als oudere. Albrandswaard is immers een populaire woongemeente. Om aan die vraag 

tegemoet te komen is er echter een te beperkt aantal woningen beschikbaar. In 2017 worden de vier 

kansrijke locaties verder uitgewerkt. De verwachting is dat in 2018 een concreet besluit tot realisatie  

van woningbouw wordt genomen.  

  

Gemeenteraadsverkiezingen  
Voor de lokale verkiezingen van 2018 wil de raad activiteiten inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners 

weten dát er gestemd kan worden en wat de keuzemogelijkheden zijn. Hiervoor is eenmalig een extra 

budget nodig van € 30.000. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten en diensten:  

 een stemtest (€ 10.000);  

 een verkiezingskrant (€ 7.000);  

 een lijsttrekkersdebat (€ 3.000);  

 communicatie over activiteiten (€ 1.000);  

 de organisatie van de uitslagenavond (€ 4.000) en; 

 kosten ter installatie nieuwe raad en afscheid oude raad (€ 5.000) 

 

Sport 
Zwembad Albrandswaard 

Er wordt onderzocht op welke manier het binnenzwembad Albrandswaard na 30 juni 2018 open 

gehouden kan worden. Het college zal uiterlijk voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 

met een dekkingsvoorstel komen voor de komende jaren. Uiterlijk februari 2018 wordt een definitief 
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voorstel aan de raad voorgelegd. Hierin zal ook de wijze van exploitatie en gebruik worden 

meegenomen.  

Voorgesteld wordt het binnenzwembad Albrandswaard in elk geval open te houden tot met juni 2019. 

Voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 zal hiervoor éénmalig € 80.000 benodigd zijn. 

Voor de periode tot 31 december 2018 zal ongeveer € 50.000 nodig zijn en voor de periode van 1 

januari 2019 tot en met 30 juni 2019 ongeveer € 30.000.  

 

Albrandswaard in Beweging 

De beleidsvisie Albrandsaard in Beweging heeft een grote verandering in gang gezet. Maatschappelijke 

organisaties nemen meer initiatief, werken meer samen, gaan bedrijfsmatiger denken en doen, 

verbreden hun aandacht en inzet, nemen meer verantwoordelijkheid. Dat vraagt het nodige van hen, 

zowel qua interne organisatie als qua externe oriëntatie. Bovendien verandert de rolverdeling met de 

gemeente. De beleidsvisie verbindt geen aantallen, streefgetallen en percentages aan de 

beleidsrichting. Dat komt in het uitvoeringsprogramma aan de orde. Hier wordt in 2018 verder aan 

gewerkt. 

 

Sportpark De Omloop 

Een van de besluiten binnen het project (Sociale) woningbouw fase 2 behelst de uithuizing van 

sportpark De Omloop. De locatie Omloopseweg kan immers niet worden ontwikkeld zolang het 

sportpark er nog zit. Samen met de desbetreffende verenigingen gaan wij aan de slag om een 

inhoudelijk programma van eisen te ontwikkelen voor de nieuwe locatie. Daarbij wordt gestreefd naar 

een toekomstbestendige -en daadkrachtige vereniging die stevig verankerd is in de maatschappij en dit 

doet op basis van maatschappelijk verantwoord verenigen. De verwachting is dat in 2018 een concreet 

besluit wordt genomen over de nieuwe locatie voor het sportpark.  

 

Dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen 
 

Dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen 

Digitalisering én persoonlijk contact 

Wij zetten ons continue in op de verbetering van onze dienstverlening. Inwoners, bedrijven en 

instellingen zoeken dagelijks contact met ons via telefoon, website, post, email, social media of in 

persoon aan de balie. Ongeacht op welke manier onze inwoners hun vraag stellen, zij krijgen goed en 

snel antwoord en wij proberen zoveel mogelijk te voorkomen gegevens te vragen waarover wij al 

beschikken. Onze dienstverlening is betrouwbaar. 

 

Webcare ontwikkelt zich de komende jaren steeds meer en speelt een steeds grotere rol in onze 

dagelijkse contacten met inwoners. Op dit moment is het Twitter, Facebook en Whatsapp. Toekomstige 

kanalen – die wij nu nog niet kennen – kunnen worden toegevoegd. Webcare is een modern middel en 

draagt bij aan onze betrokkenheid bij de samenleving en onze individuele inwoners. Contact via 

Whatsapp is daarbij ook nog eens direct, omdat er één op één contact is. 

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen in de toekomst steeds meer digitaal zaken met ons doen via 

Digid of E-herkenning.  

 

Afname klantcontacten reisdocumenten   

Vanaf 2019 is er sprake van een daling van het aantal klantcontacten bij onze frontoffice. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de reisdocumenten tien jaar geldig zijn geworden in plaats van vijf jaar. De daling 

zet door tot en met 2024. De afname van de klantcontacten heeft een directe relatie met een afname 

van inkomsten leges burgerzaken en dus op onze begroting. Wij hebben de BAR-organisatie gevraagd 

in 2017 inzichtelijk te maken wat de gevolgen ( o.a. kwantitatief, bezetting formatief) zijn. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

In 2017 doet Albrandswaard net als Barendrecht en Ridderkerk mee aan een beperkt 

klanttevredenheidsonderzoek. In de toekomst willen wij een andere manier van meten van de 

ervaringen met onze dienstverlening. De nieuwe manier van meten van de klanttevredenheid heeft als 

belangrijk uitgangspunt dat het continu wordt gedaan.  

 

Ontwikkeling Stationsstraat 

Op basis van de keuze van de gemeenteraad om de locatie Stationsstraat te ontwikkelen en daar ook 

gemeentelijke functies onder te brengen wordt in 2018 een forse stap gezet in realisatie van een nieuwe 

ontmoetingsplek die tegelijkertijd zorgt voor een verbindende schakel tussen Rhoon Noord en Zuid.  

 

Nieuwe landelijke wetgeving 

Een snel en sterk veranderende samenleving vereist een gemeentelijke organisatie die daarop inspeelt. 

Onze organisatie is zo’n organisatie. Met een warm hart is zij betrokken bij de gemeenschappen van de 

drie gemeenten en alle inwoners, bedrijven en instellingen. Op terreinen als 

archivering, basisregistraties, informatieveiligheid en privacy werken onze medewerkers aan 

implementatie van de landelijke wetgeving. Belangrijk uitgangspunt voor Albrandswaard is dat ook bij 

implementatie van nieuwe wetgeving de inwoners centraal staan en regie hebben op hun eigen 

gegevens.  

 
Ontwikkelingen natuur- en reacratieschap IJsselmonde (NRIJ) 
Het voortbestaan van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)  is onzeker, omdat de provincie 

en de gemeente Rotterdam, die de grootste geldelijke bijdrage leveren, hebben besloten om uit te 

treden. De andere deelnemende gemeenten, waaronder Albrandswaard, beraden zich in 2017 over 

mogelijkheden tot opheffing of voortzetting van de regeling. De uitkomst daarvan is vooralsnog 

onbekend. De gevolgen met betrekking tot beheer, eigendom en financiën worden pas na 2017 

duidelijk. 

 

Maatschappelijk Vastgoed 
De ontwikkeling van de nota Maatschappelijk Vastgoed kent wat vertraging. In 2017 is gestart met het 

opstellen van een strategische visie op het Maatschappelijk Vastgoed. Dit loopt door in 2018.  

In de visie wordt de functiebepaling van het Maatschappelijk Vastgoed omschreven en waar het 

Maatschappelijk Vastgoed een bijdrage aan gaat leveren. Ook wordt de relatie met Albrandswaard in 

Beweging wordt bewaakt. Gelijktijdig met de visie op het Maatschappelijk Vastgoed loopt het project 

Vastgoed BAR-organisatie. Dit project heeft als doel te komen tot een gedragen opzet voor een centrale 

vastgoedorganisatie binnen de BAR-organisatie. De implementatie van dit project loopt door in 2018.  

 

Marktinitiatieven  
In 2017 heeft een actualisering van de werkwijze van de marktinitiatieven plaatsgevonden. Met de 

actualisatie leggen we de afspraken vast in nieuw beleid en zorgen we voor: 

 een meer transparante besluitvorming in de toekomst; 

 een betere regie over de ruimtelijke ordening ; 

 startleges die meer kostendekkend zijn;  

 extra begeleiding en kostenbeperking voor maatschappelijke marktinitiatieven zoals verwoord in 

motie 1009531; 

 betere aansluiting met de omgevingswet en excellente dienstverlening. 
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D. BEDRIJFSVOERING  
 

Onderstaand geven wij u inzicht in een aantal (toekomstige) wijzigingen in het Rijksbeleid welke 

gevolgen hebben voor onze gemeente. 

 

Financiële aspecten D. Bedrijfsvoering 

Product  Omschrijving Structurele gevolgen 

    2018 2019 2020 2021 

Personeelslasten 
(BAR-organisatie) 

Verhoging werkgevers-
premies en periodieken  

-224.100 -224.100 -224.100 -224.100 

Inflatie (BAR-
organisataie) 

Autonome prijsstijgingen  -32.600 -32.600 -32.600 -32.600 

Vergunningverlening 
(BAR-organisatie) 

Digitaliseren APV proces -16.900 -16.900 4.300 4.300 

Gegevensbescherming 
(BAR-organisatie) 

Inzet functionaris  -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 

Digitaliseren 
bouwdossiers 

Voorbereiding omgevingswet -62.500 0 0 0 

Algemene uitkering 
acres (Rijk) 

Compensatie vanuit het 
gemeentefonds voor 
personeel en inflatie 

121.000 121.000 121.000 121.000 

Totaal 
Bedrijfsvoering 

  -235.100 -172.600 -151.400 -151.400 

 

 

Personeelslasten  
Vanuit bestaand beleid van de GR BAR is een stelpost opgevoerd in verband met de verhoging van 

werkgeverspremies en de loonkosten voor de periodieken. De afspraak is dat de GR BAR door de 

gemeenten gecompenseerd wordt voor de jaarlijkse verhoging van de loonkosten voor de periodieken. 

Voor Albrandswaard gaat het om een bedrag van € 224.100 (o.b.v. verdeelsleutel 20,06%). 
 

Inflatie  
De te hanteren prijsstijging voor de inflatiegevoelige posten in de begroting van de GR BAR wordt ieder 

jaar gebaseerd op de meest recente prognose van het CPB (het Centraal Economisch Plan). De laatste 

prognose van het CPB is van maart 2017 en die gaat uit van een inflatie voor 2018 van 1,4%. De GR 

BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd voor de inflatie. Voor Albrandswaard gaat het om een 

bedrag van € 32.600 (o.b.v. verdeelsleutel 20,06%). 

 

Vergunningverlening 
Voor het online aanvragen en verwerken van vergunningen inzake de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV)/bijzondere wetten (zoals evenementen, exploitatie, drank- en horeca) wordt 

steeds meer om digitalisering van het proces gevraagd. Voor Albrandswaard gaat het om een bedrag 

van € 16.900 (o.b.v. verdeelsleutel 20,06%). Vanaf 2020 is er een structurele besparing wat maakt dat 

deze uitgaven op termijn zichzelf terugverdienen. 

 
Gegevensbescherming 
Op basis van de nieuwe Europese privacy-verordening (de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) zijn gemeenten verplicht een interne toezichthouder op de verwerking van 

persoonsgegevens aan te stellen. Deze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) helpt de 

gemeente bij het vroegtijdig identificeren en adresseren van privacy-risico's en heeft een belangrijke 

rol in het privacy-management en de zorg voor een juiste en zorgvuldige gegevensverwerking. Voor 

Albrandswaard gaat het om een bedrag van € 20.000. 
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Digitaliseren bouwdossiers 
In 2019 wordt de Omgevingswet van kracht. Middels het programma Implementatie Omgevingswet 

bereidt de BAR-organisatie de drie gemeentebesturen voor op de komst van de wet.  

Een van de aspecten van de Omgevingswet is de digitalisering. Met het Digitale Stelsel Omgevingswet 

(DSO) ontstaat er een nieuwe digitale structuur, die papieren stukken uitsluit. Om onze eigen digitale 

infrastructuur geschikt te maken voor het DSO is het essentieel dat de bouwdossiers van de gemeente 

Albrandswaard verder worden gedigitaliseerd. Het gaat om totaal 173 m2 papieren bouwarchief dat 

gedigitaliseerd moet worden. Hiermee is een éénmalig bedrag gemoeid van € 62.500. 

 
Compensatie algemene uitkering – meicirculaire 2016 
Bij de verhoging van de post personeelslasten en inflatie verwachten wij compensatie vanuit de 

uitkering uit het gemeentefonds. Voor het gemeentefonds geldt de zogeheten normeringssystematiek 

(Rijk en gemeenten samen “trap op en trap af”) waardoor het fonds meebeweegt met de rijksbegroting. 

In de departementale begrotingen zitten ook (gestegen) loonkosten wat doorwerkt in het 

gemeentefonds. In de praktijk is het wel zo dat dit voor individuele gemeenten (en de BAR-organisatie) 

niet 1 op 1 hetzelfde uitkomt. Informatie over de compensatie voor 2018 komt in de meicirculaire 2017. 

Wij hebben voorzichtigheidshalve gerekend met een compensatie van 75% over de verhoging van de 

werkgeverslasten (niet de periodieken van de loonlasten). Dit correspondeert met een bedrag van  

€ 121.000. 

 

Zodra de meicirculaire is ontvangen zullen we starten met de doorrekening, waarbij onze verwachting is 

dat we u tijdens de Auditcommissie van 7 juni 2017 al kunnen informeren. 
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E. INVESTERINGEN  
 
Bij het opstellen van het meerjareninvesteringsprogramma 2018-2021 zullen de 

vervangingsinvesteringen en de nieuwe investeringen bepaald worden. Hieronder worden de bekende 

ontwikkelingen van investeringen weergegeven die financiële gevolgen hebben bij het opstellen van de 

programmabegroting.  

 

Investering Omschrijving Structurele gevolgen 

    2018 2019 2020 2021 

Vervangingsinvestering 

Sportpark De Polder 
Reconstructie natuurvelden 0 0 -4.500 -4.500 

Reconstructie 

Beuken/Eik 
Vertraging realisatie 16.000 0 0 0 

Totaal    16.000 0 -4.500 -4.500 

 

Vervangingsinvestering reconstructie natuurvelden sportpark De Polder  

De natuurvelden op het sportpark De Polder dienen gereconstrueerd te worden in 2019. Hiervoor is een 

investeringskrediet van € 45.000 benodigd. Met een afschrijvingstermijn van 10 jaar gaat het jaarlijks 

om € 4.500 aan afschrijvingslasten. Omdat het hier een vervangingsinvestering (bestaand beleid) 

betreft zijn deze lasten opgenomen in de financiële tabel van onderdeel A.  

 

Uitstel investering reconstructie Beuken/Eik 
Deze investering is gepland in 2017, maar wordt een jaar uitgesteld. Door deze investering een jaar uit 

te stellen levert dat voor de begroting 2018 een eenmalig voordeel op van € 16.000.  

  

Investeringen Rhoonse Ruiters en uitbreiding parkeermogelijkheden 

Er is beleid in ontwikkeling aangaande de mogelijke investeringen welke nog niet zijn verwerkt in de 

cijfers. Dit gaat om 2 onderdelen: 

1. onderdeel investeringssubsidie 

De Rhoonse Ruiters vraagt voor 2018 een investeringssubsidie aan voor de uitbreiding van de 

paardrijbak. Op basis van de uitgangspunten komen zij in aanmerking voor een gemeentelijke 

investeringssubsidie ad 1/3 van de geraamde investering.  

 

2. onderdeel investering uitbreiding parkeermogelijkheden Don Bosco/Rhoonse Ruiter  

Ter verbetering en uitbreiding van de parkeergelegenheid in het gebied bij Don Bosco school en de 

Rhoonse Ruiters is in 2018 mogelijk een investering nodig.  
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F. VOORGESTELDE OMBUIGINGEN 
 

Om tot een materieel sluitende begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 te komen, zijn een 

aantal ombuigingen noodzakelijk. Voorstellen hiertoe zijn hieronder opgenomen.  

 

Product  Omschrijving Structurele gevolgen 

    2018 2019 2020 2021 

Inflatiecorrectie 
 

Geen index op budgetten 
inkoop van goederen en 
diensten 

 70.000 70.000 70.000 70.000 

Sociaal Domein 
 

Inboeken voordeel sociaal 
domein (minder in reserve) 

150.000 0 0 0 

Bestuurlijke formatie 
 

Terugbrengen van de formatie 
wethouders naar 3 fte 

55.000 55.000 55.000 55.000 

Vastgoed 
 

Onderzoek naar afstoten 
gemeentelijke panden 

pm pm pm pm 

Totaal 
ombuigingsvoorstellen 

  275.000 125.000 125.000 125.000 

 

Inflatiecorrectie   
Als in 2018 de inflatiecorrectie van 1,4% op de inkoop van goederen en diensten wordt verlaagd naar 

0%, dan levert dat een structureel voordeel op van € 70.000. In 2019 en de volgende jaren blijft een 

toename van 1% gehandhaafd geraamd staan in het meerjarenperspectief. Deze ombuiging heeft:   

 weinig maatschappelijke impact en is;  

 technisch-administratief eenvoudig te verwerken. 

 

Sociaal Domein 

In 2015 en 2016 waren er financiële overschotten op het sociaal domein van respectievelijk € 590.000 

en € 530.000. In 2017 zijn de laatste Rijkskortingen verwerkt. Ook voor 2017 is de verwachting dat 

budget overblijft. Wij houden daarbij rekening met het nieuwe beleid aangaande de afschaffing van de 

eigen bijdragen Wmo Begeleiding, het minimabeleid en de nieuwe vormgeving van de 

mantelzorgcompliment. Op deze onderwerpen zijn de ervaringscijfers nog beperkt (beleid loopt hooguit 

een jaar). Tesamen met het nieuwe inkoopmodel op de Jeugdhulp is het nog te vroeg om de exploitatie 

2018 en verder bij te stellen.  

We zijn gestart met een eerste onderzoek om te komen tot een grondige herijking van de reserve 

Sociaal Deelfonds (huidige stand afgerond 2,3 miljoen op 31 december 2016). Voor 2018 kan voor het 

sociaal domein € 150.000 vanuit de reserve ingezet worden, of minder gestort worden vanuit verwachte 

overschotten op het sociaal domein. Dit voorstel heeft: 

 weinig maatschappelijke impact en is; 

 technisch-administratief eenvoudig te verwerken.  

 

Bestuurlijke formatie  

Op dit moment is de bestuurlijk formatie 3.6 fte. Het terugbrengen naar 3 fte levert een voordeel op van 

ongeveer € 55.000. Dit voorstel heeft: 

 weinig maatschappelijke impact en is; 

 technisch-administratief eenvoudig te verwerken 

 

Vastgoed  
In Albrandswaard kunnen een aantal panden afgestoten worden. Welke (veelal éénmalige) kosten 

gemoeid gaan met het afstoten en wat het oplevert voor onze financiën dient nader onderzocht te 

worden. Het afstoten van gemeentelijke panden sluit aan bij het beleid rondom maatschappelijk 

vastgoed.  
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G. GEVOLGEN GEMEENTELIJK BELASTINGBELEID 
 

Een belangrijk speerpunt in het collegeprogramma is het realiseren van lastenverlichting voor onze 

burgers, bedrijven en instellingen. Er zijn eerder al maatregelen genomen en keuzes gemaakt 

aangaande de rioolheffing en hondenbelasting. Voor 2018 onderzoeken wij of lastenverlichting 

doorgevoerd kan worden op de afvalstoffenheffing. De actuale ontwikkelingen en kaderstelling voor de 

onroerende zaakbelasting schetsen wij hieronder. 

 

1. Afvalstoffenheffing 

In het tweede kwartaal 2017 wordt een nieuwe afvalnotitie aan de raad aangeboden. Deze bevat 

maatregelen die toewerken naar de afvalscheidingsdoelstelling gesteld in het programma Van Afval 

Naar Grondstof (VANG). In 2020 moet 75% van het huishoudelijk afval gescheiden worden, wat 

neerkomt op 100 kg. restafval per inwoner per jaar. Het steeds schaarser worden van grondstoffen 

vraagt daarnaast een duurzamer gebruik van deze grondstoffen. In Albrandswaard werd in 2016 58% 

van het afval gescheiden. Dat betekent dat er rond de 204 kg. restafval per inwoner verbrand werd. Uit 

sorteerproeven blijkt dat in de restafvalcontainer in Albrandswaard nog 75% makkelijk te scheiden 

herbruikbare grondstoffen zitten. De nieuwe afvalnotitie voorziet in maatregelen om dit percentage 

verder naar beneden te brengen. 

 

Naast de voorgestelde maatregelen hebben zich de afgelopen jaren veel wijzigingen voorgedaan op het 

gebied van de afvalinzameling. De oprichting van de nieuwe NV BAR Afvalbeheer en tariefstijgingen in 

de verwerkingskosten hebben invloed op het tarief van de afvalstoffenheffing. Nu de effecten zich 

aftekenen en we nieuwe maatregelen gaan doorvoeren voor een betere scheiding kan ook het tarief 

van de afvalstoffenheffing goed worden berekend. De uitgangspunten die we hanteren bij het 

berekenen van de nieuwe heffing zijn: 

 Wettelijke kaders vanuit de Wet milieubeheer; 

 Richtlijnen van de VNG en de Rijksoverheid; 

 Zero-based en realistisch begroten; 

 Kostendekking als maximum; 

 Uitgebalanceerde voorziening. De hoogte van de voorziening dient voldoende weerstand te 

hebben, overschotten dienen terug te vloeien naar de inwoners. 

  

In het derde kwartaal van 2017 vindt de herberekening van het tarief plaats, wat leidt tot een nieuwe, 

lagere afvalstoffenheffing voor 2018. 

 

2. Onroerende zaakbelasting 

Het bestaande beleid is dat wij de opbrengst van de onroerende-zaakbelasting niet laten beïnvloeden 

door een waardedaling of waardestijging van het onroerende goed. Dit beleid wordt al geruime tijd 

consequent toegepast. De opbrengst onroerende zaakbelastingen, waarmee wij in de begroting 

rekenen, is 3% hoger dan het jaar ervoor. Daarnaast wordt bij de opbrengst rekening gehouden met de 

woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).  
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H. MACRO ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 
 
In deze paragraaf zetten wij de sociaal economische en financiële ontwikkelingen op macroniveau 

uiteen. Deze ontwikkeling zijn direct, dan wel indirect, van invloed op onze  

gemeentefinanciën. De volgende thema’s worden behandeld:  

 Inflatoire ontwikkelingen;  

 ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;  

 prognoses landelijke woningmarkt en;  

 begrotingsoverschot Rijk in relatie tot gemeentefonds. 

 

Inflatoire ontwikkelingen  

De Nederlandse economie groeit. Meer bedrijfsinvesteringen, meer consumptie door huishoudens en 

positieve exportcijfers. De inflatie trekt daarmee ook flink aan, dit komt nog vooral door hogere 

olieprijzen.  De inflatie van prijzen en lonen (geharmoniseerde consumentenprijsindex) bedraagt voor 

2018 1,4%. Dit percentage willen wij in de programmabegroting 2018 hanteren ter compensatie van 

inflatie bij de inkoop van goederen en diensten.  

Ook de lange rentes zijn recentelijk opgelopen. Op een langlopende lineaire lening van 20 jaar heeft 

1,45% rente (1 april 2017). Vorig jaar was dat nog 1.28%. Een oplopende rente betekent toenemende 

financiële risico’s bij een financieringstekort en een groter beslag op de exploitatieruimte bij het 

aangaan van nieuwe leningen.    

 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

Hoewel het aantal werkloosheidsuitkeringen de komende jaren afneemt door vooral een daling van de 

werkloosheid (meer werk in de marktsector en in de zorg) zal het aantal bijstandsuitkeringen 

(Participatiewet) vrijwel constant blijven. Aan de ene kant heeft de daling van de werkloosheid een 

neerwaarts effect op het aantal bijstandsuitkeringen. Maar aan de andere kant neemt het aantal 

uitkeringen toe door instroom vanuit de voormalige Wajong‐doelgroep en het beroep dat asielzoekers 

zullen doen op de bijstand. Deze ontwikkelingen zullen lokaal vertaald worden in beleid rondom de 

Participatiewet.   

 

Prognoses landelijke woningmarkt 

De ontwikkelingen op de woningmarkt dragen in het algemeen bij aan de economische groei. De 

huurprijzen stegen vorig jaar met 5% en de prijzen liggen nu bijna 15% hoger dan op het dieptepunt in 

2013. De toename van de huizenprijzen zet in 2017 door en de prijzen zullen ook in 2018 stijgen. Het 

aantal transacties heeft in de tweede helft van 2016 het hoogste niveau sinds 2005 bereikt. De 

woninginvesteringen groeiden afgelopen jaar met ongeveer 20%, dit en volgend jaar normaliseert dit 

groeitempo. Het stijgende aantal transacties van bestaande woningen zorgt voor een impuls voor 

verbouw-, renovatie- en herstelwerkzaamheden.  

  

Begrotingsoverschot Rijk in relatie tot gemeentefonds 

Vanaf 2016 slaat het saldo op de overheidsbegroting om van een tekort in een overschot. Dit komt met 

name door sterk toenemende belastingontvangsten. Belangrijke bijdragen daarin zijn meer 

binnenlandse bestedingen en de vennootschapsbelasting (stijgende winsten door hogere economische 

groei). Daarnaast heeft de korting op de EU-afdrachten een incidenteel positief effect.  

De verwachting is dat het begrotingsoverschot in 2017 en 2018 verder oploopt door o.a. dalende rente-

uitgaven. Daarbij is het goed om op te merken dat de overheidsschuld in 2017 met 58,5% bbp voor het 

eerst sinds 2010 onder het Maastricht-plafond van 60% bbp ligt en verder afneemt.  

 

De raming van de opbrengsten vanuit het Rijk voor onze programmabegroting 2018 baseren wij op de 

meicirculaire 2017 gemeentefonds. Ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief was deze circulaire 

echter nog niet bekend. Daarom worden, gelet op de omstandigheden, aannames gedaan. Voor 2018 

weten wij dat de uitgavenraming van het Rijk in de decembercirculaire 2016 beleidsarm is, afgezien van 
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wat oplopende effecten van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher. Wij kunnen stellen, 

zonder de keuzes te weten van het nieuwe kabinet, dat het nieuwe regeerakkoord wordt opgesteld 

onder gunstige financiële omstandigheden. Het gepresenteerde acres van de decembercirculaire, de 

systematiek ‘trap op trap af’, zal waarschijnlijk niet verslechteren in de meicirculaire 2017. Hieronder 

wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering gepresenteerd.  

 

 
 
Tabel: Verloop gemeentefonds Albrandswaard drie jaar terug en drie jaar vooruit  

 

In 2015 is de integratie-uitkering Sociaal Domein ingevoerd in verband met de 3 decentralisaties. Dit 

bedraagt gemiddeld 29% van het Gemeentefonds. Wij zien vanaf 2017 een vrij stabiel en licht stijgend 

meerjarenbeeld op basis van de huidige kabinetsperiode. De integratie-uitkering Sociaal Domein neemt 

in verband met de kortingen op de 3 decentralisaties verhoudingsgewijs licht af ten opzichte van de 

algemene uitkering.  

 


