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VOORWOORD   
 
 

Voor u ligt de 2
e
 tussentijdse rapportage 2017. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande 

realisatie van speerpunten van de begroting 2017 en voortgang afwikkeling van door de raad 

aangenomen moties. Daarnaast worden de financiële afwijkingen op de begroting 2017 

weergegeven en toegelicht.   

De besluitvorming over de 2
e
 tussenrapportage 2017 is geagendeerd voor de raadsvergadering 

van 6 november 2017. 

 

 

Albrandswaard,   

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 

 

 

 

Dick Mol    drs. Hans-Christoph Wagner 

Locosecretaris    burgemeester 
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Financieel perspectief 
 

 

Het resultaat van deze 2e tussenrapportage is op € 454.200 positief uitgekomen. Het totale 

exploitatiesaldo voor 2017 komt daarmee naar verwachting uit op € 101.929 negatief.  

In de onderstaande tabel is het verloop van het begrotingssaldo weergegeven. 

 

Omschrijving 2017

Saldo primitieve begroting 22.316     V

Jaarrekening 2016 -95.000    N

2e tussenrapportage 2016 -20.904    N

1e tussenrapportage 2017 -462.541  N

2e tussenrapportage 2017 454.200   V

totaal van de wijzigingen -124.245  N

Saldo begroting na wijzigingen -101.929  N  
 

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

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

 

Programma 2017 2018 2019 2020

Openbare Orde & Veiligheid en Bestuur -155.000   -98.200      -87.900     -87.900     

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -192.450   -               -              -              

Buitenruimte 96.600      -               -              -              

Financiën -140.550   -               -              -              

Educatie -              -               -              -              

Sport -55.000     -30.000      -30.000     -30.000     

Sociaal domein 900.600    98.200       87.900      87.900      

454.200    -30.000      -30.000     -30.000     

 

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

financiële afwijkingen (pagina 10) en de Recapitulatie van de budgettaire neutrale wijzigingen  

(pagina 16,17).
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Overzicht van de beleidsmatige afwijkingen 
 

Het actuele beeld van de speerpunten is als volgt: 

 
2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige locatie Rabobank) 50% G O G 30-6-2018

17. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon 50% O O G 31-12-2017

17. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen 25% G O G 31-3-2017

2.3 Economie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid 25% G R G 31-3-2017

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken + uitvoering Gestart G R G 30-6-2017

17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: Verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes. 50% G O G 30-6-2017

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van maatschappelijk vastgoed 25% O O O 31-12-2017

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 4.1.2a De hoogte van de afvalstoffen-heffing verlagen 50% G R G 30-9-2017

17. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden 75% O G G 31-12-2018  
 

Het opstellen van het economisch beleid kent enige vertraging omdat er bewust gekozen is om een 

bredere consultatie te houden bij betrokken partijen (bedrijven en instellingen). De verwachting is 

dat er in het 4
e
 kwartaal 2017 het nieuwe  beleid kan worden vastgesteld. 

De vertraging in het vaststellen en ten uitvoer brengen van nieuwe vormen van afvalinzameling en 

daarmee ook de nieuwe bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing is ontstaan doordat de 

raad het concept-beleidsstuk in de betreffende commissievergadering nog niet besluitrijp achtte en 

daardoor de geplande raadsvergadering niet werd gehaald. Het streven is dat dit in het 4
e
 kwartaal 

2017 wel kan worden vastgesteld. 

 

Voltooide speerpunten zijn: 

 
1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 1.2.1a Aanpassen website waardoor weergave op tablet/smartphone mogelijk wordt( responsive design) Voltooid G G G 19-4-2017

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 4.1.3b Integrale Interne Controle (IC) binnen de gehele BAR- organisatie Voltooid G G G 30-9-2017

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

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

verstrekkingen sluiten aan bij doelstelling om langer thuis te wonen
Voltooid G G G 31-3-2018

17. 7.1.1c In co-creatie met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen ontwikkelen voor het realiseren 

van kleinschalige ontmoetingsplekken
Voltooid G G G 31-3-2018

17. 7.1.1d In co-creatie ontwikkelen lokaal aanbod dagbesteding en begeleiding van inwoners die dit nodig 

hebben
Voltooid G G G 31-12-2017

7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.2.1a Samen met Maatschappelijke partners afspraken maken om vergunninghouders zo snel en goed 

mogelijk te laten participeren in de Albrandswaardse samenleving
Voltooid G G G 31-12-2018

 

 

 

De stand van zaken van aangenomen moties: 

 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

Binnenland van Rhoon (MOTIE) 75% G O G 27-6-2016

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard (MOTIE) Gestart G O G 28-6-2016  

 

Gereed is: 

 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

Beleidsregels opstellen om evenementen te ondersteunen binnen budget voor Kunst en Cultuur (MOTIE) Voltooid G O G 8-11-2016  
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Toelichtingen op de financiële  afwijkingen 
 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

 

Bijdrage BAR-organisatie  € 39.300 -/- structureel (effecten meerjarig nog onbekend) 

In de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren die loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019 is een 

structurele loonsverhoging afgesproken van 3,25%. 

1 augustus 2017 salarisverhoging 1% 

1 december 2017 IKB-verhoging 0,5% (individueel keuzebudget) 

1 januari 2018   salarisverhoging 1,5% 

1 juli 2018   IKB-verhoging 0,25% 

Voor 2017 betekent dit een stijging van de totale loonkosten in de BAR-organisatie met € 196.200 

en vanaf 2018 een structurele stijging met € 1.538.700.  

Hiervoor wordt volgens afspraak de gemeentelijke bijdrage voor Albrandswaard verhoogd met       

€ 39.300 in 2017. De bijdrage van Albrandswaard in 2018 en verder bedraagt ongeveer € 310.000. 

Nog onduidelijk is welke opbrengsten van de algemene uitkering van het Rijk daartegenover staan; 

voorlopig gaan we ervan uit dat we volledig hiervoor zullen worden gecompenseerd. 

 

Diverse posten kleiner dan  € 25.000 in totaal  € 19.100 -/- structureel 

 

Product Omschrijving Bedrag

Griffie Verhoging raadsvergoeding per 1-1-2017 -11.200   

Griffie Stijging lasten principeakkoord cao en structurele uitbreiding 2 x 4 uur -22.500   

Bestuur Verlaging te hoog geraamd budget 13.000    

Bestuursondersteuning Stijging lasten principeakkoord cao -4.400    

Kosten voormalig personeel Beeindiging ww uitkering 6.000     

Totaal posten kleiner dan € 25.000 -19.100    

 

 

PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

Geen mutaties 

  

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

 

Milieubeheer  € 41.600 incidenteel 

Het Algemeen Bestuur van de DCMR heeft besloten de vrijval van de voorziening Huisvesting 

terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. 

 

 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

 

OZB niet woningen  € 88.000 structureel  (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2018) 

Er is een afname van de WOZ-bezwaren waardoor de OZB-verminderingen op de opgelegde 

belastingaanslagen minder zijn dan aanvankelijk geraamd. Voor het gebruikersdeel en het 

eigenarendeel betekent dit respectievelijk een voordeel van € 55.000 en € 33.000. 

 

Overige gebouwen  € 215.000 incidenteel 

Begin 2017 heeft de verkoop plaatsgevonden van het pand en de grond Julianastraat 35 te Rhoon. 
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Algemene uitkering  € 581.000 -/- (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 2018) 

De jaarlijkse meicirculaire van het Gemeentefonds heeft gevolgen voor onze lopende begroting 

2017 en de (meerjaren) begroting 2018-2021. 

Deze circulaire is beleidsarm, aangezien er na de verkiezingen van 15 maart nog geen nieuw 

kabinet is. De meicirculaire bevat vooral positieve mutaties als gevolg van loon- en prijsstijgingen, 

zowel in de algemene uitkering als bij het sociaal domein.  

Als we in onze begroting/ de meerjarenraming rekening houden met de mutaties uit deze circulaire 

en het verhogen/verlagen van inhoudelijke budgetten dan laat deze meicirculaire flinke oplopende 

voordelen zien. Een voordeel van € 223.000 dit jaar (2017) oplopend naar € 608.000 in 2021. 

 
Recapitulatie 2017 2018 2019 2020 2021

Effect meicirculaire 2017 t.o.v. decembercirculaire 2016 -421.000   -68.000   75.000    248.000   305.000   

Verlaging stelpost 2016 verhoogde asielinstroom -160.000   -             -             -             -             

Totaal mutatie algemene uitkering -581.000   -68.000   75.000    248.000   305.000   

Te verrekenen met inhoudelijke budgetten binnen begroting programma 7 804.000    525.000   439.000   330.000   303.000   

Effect op begroting 2017 en 2018-2021 223.000    457.000   514.000   578.000   608.000    

Voor verdere specificatie en toelichting zie RIB d.d. 19 juni 2017. 

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Geen mutaties 

 

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

 

Sportbeleid  € 25.000 -/- incidenteel 

Vanwege de toepassing van het Sportbesluit dient een aantal posten fiscaal te worden 

gecorrigeerd. Middels het collegebesluit van mei 2017 wordt dit vanaf het jaar 2017 op een juiste 

wijze geadministreerd. Een kostenpost zal worden bijgeraamd wegens externe fiscale 

expertisekosten in verband met de afstemming met de Belastingdienst, een aanpassing op de 

budgetten voor de binnensport wegens een btw-correctie in verband met het bewegingsonderwijs 

primair onderwijs (nadelig) en het aframen van een aantal investeringen in de binnen- en 

buitensport, omdat deze inclusief btw zijn begroot (voordelig).  

 

Sporthal Rhoon en Portland, Gymlokaal Rhoon en Poortugaal, Sportcomplex Omloopseweg 

Rhoon, Albrandswaardseweg Poortugaal en Korfbal Poortugaal  € 30.000 -/- structureel 

Het onderwerp Sportbesluit sluit per saldo met positieve financiële gevolgen. Deze mutatie maakt 

hier deel van uit maar was nog niet verwerkt in de begroting. Vanaf het jaar 2014 tot en met het 1e 

half jaar 2017 is telkens 100% van de btw in aftrek gebracht op alle inkoopfacturen van alle 

binnensportaccommodaties. Echter, de vereiste btw correctie op het bewegingsonderwijs primair 

onderwijs moet nog plaats vinden. Dit brengt een structurele kostenpost van € 30.000 met zich 

mee, omdat hier eerder in de raming geen rekening is gehouden. 

 

PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

 

Sociale werkvoorziening  € 983.000 structureel (effecten meerjarig verwerkt in de programmabegroting 

2018) 

Deze mutatie hangt samen met de genoemde mutatie in programma 4 over de algemene uitkering. 

 

Mutaties reserves programma 7  € 179.000 -/- incidenteel 

Deze mutatie hangt samen met de genoemde mutatie in programma 4 over de algemene uitkering. 
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Recapitulatie van de financiële afwijkingen 
 

 

Product

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bijdrage BAR-organisatie CAO verhoging -39.300      PM PM PM PM

Diverse producten Diverse mutaties kleiner dan € 25,000, zie toelichting -19.100      

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -                 -58.400      -                 -                -               -               

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Geen mutaties

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

Programma 3 - Buitenruimte

Milieubeheer DCMR - vrijval voorziening huisvesting 41.600       

Buitenruimte 41.600       -                 -                 -                -               -               

Programma 4 - Financiën

OZB niet w oningen Vermindering WOZ bezw aren gebruikersdeel/eigenarendeel 88.000       

Overige gebouw en Verkoop pand Julianastraat 35 215.000     

Algemene uitkering Gevolgen meicirculaire -581.000    

Financiën 303.000     -581.000    -                 -                -               -               

Programma 5 - Educatie

Geen mutaties

Educatie -                 -                 -                 -                -               -               

Programma 6 - Sport

Sportbeleid Externe fiscale expertise sportbesluit -25.000      -                 -                -               -               

Diverse sportaccomodaties BTW correctie 2014 t/m 1e haljaar 2017 -30.000      -30.000      -30.000     -30.000    -30.000    

Sport -                 -55.000      -30.000      -30.000     -30.000    -30.000    

Programma 7 - Sociaal domein

Sociale w erkvoorziening Gevolgen meicirculaire 983.000     

Mutaties reserves programma 7 Toevoeging.res.sociaal domein Wmo en Jeugd Meicirc.17 -179.000    

Sociaal Domein 983.000     -179.000    -                 -                -               -               

TOTAAL 1.327.600  -873.400    

Saldo 2e tussenrapportage 2017 454.200      -30.000      -30.000     -30.000    -30.000    

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOmschrijving



 
- 11 - 

 

Toelichtingen op de budgettair neutrale wijzigingen 
 

PROGRAMMA 1, OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 

 

Bijdrage BAR-organisatie  -/- € 42.900 structureel vanaf 2018 

De uitvoering van de schulddienstverlening wordt vanaf 2018 opnieuw ingericht. Hierbij zullen 

nieuwe functies worden toegevoegd aan de BAR-organisatie. De nieuwe werkwijze is beschreven 

in de business case SDV-model (Uitvoering van de schulddienstverlening Barendrecht - 

Albrandswaard - Ridderkerk). 

Het betreft in totaal 3,3 nieuwe fte binnen de GR BAR. De hiervoor in de gemeentebegrotingen al 

beschikbare middelen worden vanaf 2018 overgebracht naar de BAR. 

Het bedrag wordt gedekt vanuit de post schuldhulpverlening in programma 7. 

 

Bijdrage BAR-organisatie  -/- € 45.000 structureel (effecten meerjarig verwerkt in de 

programmabegroting 2018) 

De inzet van de GOSA-regisseur voor Albrandswaard wordt bekostigd vanuit het budget lokaal 

preventief jeugd in de begroting van Albrandswaard. Om het budget lokaal preventief jeugd te 

gebruiken voor de juiste doeleinden en de bekostiging van de personele inzet vanaf de juiste plek 

te laten plaatsvinden wordt dit budget overgeheveld naar de BAR-begroting want de 

personeelskosten worden in de BAR gemaakt. 

Het bedrag wordt gedekt vanuit Lokaal Preventief Jeugd in programma 7. 

 

Bijdrage BAR-organisatie  -/- € 51.600 incidenteel met een uitloop in 2018 

Eind 2016 is de door de gemeenschappelijke regeling jeugdzorg Rijnmond (GRJR) opgestelde 

nota “Opdrachtgeverschap, financiering en bekostiging wijkteams en jeugdhulp 2018” vastgesteld. 

Hierin werd bepaald dat op 1 januari 2017 een start zou worden gemaakt met de nieuwe werkwijze 

van resultaatgerichte bekostiging en sturing voor jeugdzorg.  

Zowel de specialistische jeugdzorg verzorgd door de GRJR als de lokale jeugdzorg verzorgd door 

de GR BAR worden op dit moment (juli 2017) aanbesteed volgens de nieuwe manier van 

resultaatgerichte bekostiging.  

Deze veranderde werkwijze heeft consequenties voor de administratieve processen en de 

werkwijze van de medewerkers in de wijkteams. Die consequenties brengen grotere aanpassingen 

met zich mee dan vooraf was voorzien. Concreet gaat het om extra, incidentele projectkosten voor 

applicatie, projectleiders, een administratief medewerker, een juridisch medewerker en trainingen. 

Hiervoor wordt van de gemeenten een verhoging van de bijdragen gevraagd op basis van de 

afgesproken verdeelsleutel. 

Dekking vindt plaats middels onttrekking uit de reserve sociaal domein. 

 

Bestuur  € 44.400 incidenteel 

Door (neven)inkomsten is de wachtgelduitkering tot nihil gedaald.  

De begroting 2017 is nog niet aangepast op de situatie dat 1 voormalige bestuurder betaald werk 

heeft gevonden. Hierdoor hoeft er in 2017 een bedrag van € 44.400 minder onttrokken te worden 

uit de voorziening wachtgeld voormalige bestuurders. 
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PROGRAMMA 2, RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN ECONOMIE 

 

Onderzoek Valckensteyn  -/- € 110.000 incidenteel 

Deze mutatie betreft de uitwerking van de bestuursopdracht die op 14 februari 2017 door het 

College is vastgesteld. Deze uitwerking van de bestuursopdracht was op voorhand niet te voorzien 

en betreft het uitvoeren van een bodemonderzoek in de wijk Valckensteyn.  

Conform de bestuursopdracht wordt de mutatie voor € 55.000 gedekt uit de post onvoorzien in 

programma 4 en voor € 55.000 vanuit diverse posten in programma 3.  

 

Plan Rhoon Zuid-Oost Essendael  -/- € 82.450 incidenteel 

Rente inkomst van € 108.500 was ten onrechte geraamd op het project. Omdat wij met een 

concernfinanciering werken moet de rente die wordt ontvangen op verstrekte leningen verantwoord 

worden binnen het taakveld  treasury in programma 4 en niet op een project. Omdat er door 

Essendael C.V. eind 2016 een aflossing op de lening van € 600.000 heeft plaatsgevonden is het 

bedrag dat aan rente ontvangen wordt in 2017 naar beneden bij gesteld. 

De geraamd rente i.v.m. kapitaallasten van € 26.050 kan vervallen. Dit project is afgesloten, hier 

zullen geen  werkelijke kapitaallasten meer worden geboekt. 

 

 

PROGRAMMA 3, BUITENRUIMTE 

 

Planmatig onderhoud wegen  € 23.515 incidenteel 

Zie toelichting programma 2, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

Verkeersplan en veiligheid  € 15.000 incidenteel 

Zie toelichting programma 2, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

Straatreiniging  € 5.000 incidenteel 

Zie toelichting programma 2, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

Begraafplaatsen  € 6.500 incidenteel 

Zie toelichting programma 2, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

Openbaar groen planmatig  € 4.985 incidenteel 

Zie toelichting programma 2, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

De beschikbare budgetten betreffen voornamelijk regisseursbudgetten. Het geld wordt niet in 

mindering gebracht op de lopende exploitatie en gaat daarmee niet ten koste van het onderhoud 

van de openbare ruimte. 

 

Speelvoorziening planmatig  -/- €  60.000 incidenteel 

In 2016 stond de herinrichting van de speelplek aan de Hobokenstraat in de planning. In overleg 

met bewoners zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Hierdoor is een gedeelte van het 

budget voor speelvoorzieningen in 2016 niet besteed en gestort in de reserve speelvoorzieningen. 

Inmiddels is er overeenstemming en worden de werkzaamheden in september gestart en wordt het 

geld onttrokken uit de speelvoorziening om de inrichting mogelijk te  maken. 

De afwijking wordt gedekt vanuit de Reserve Speelruimteplan. 
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Inzameling huishoudelijk afval  € 114.000 incidenteel 

De algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV BAR-Afvalbeheer heeft op 17 mei 2017 

de jaarrekening 2016 van de NV vastgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant 

en sluit met een incidenteel positief saldo van € 389.000,-. Ondanks dat de vooruitzichten over 

2017 positief zijn, moet het positieve saldo zoals verwoord in de jaarrekening 2016 grotendeels als 

incidenteel worden beschouwd. In het opstartjaar van de NV lag de focus vooral op het continueren 

van de bedrijfsvoering. Conform de dienstverleningsovereenkomst met de NV wordt het volledige 

saldo verrekend met de deelnemende gemeenten op basis van nacalculatie. De gemeente 

Albrandswaard ontvangt een incidentele verrekening van € 114.000,- 

Het bedrag wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing 

 

Milieuparken  -/- €  36.000 structureel 

De inkomsten/opbrengst van textielinzameling zijn dit jaar verlaagd van € 440,- naar 220,- per ton. 

Ook wordt het ingezamelde textiel vaker afgekeurd door de verwerker vanwege vervuiling met 

restafval of omdat het te nat wordt aangeleverd. Hierdoor missen we de inkomsten van € 36.000,- 

Het tekort wordt gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. 

 

Afval-brengstation/aanbiedstation  -/- € 35.000 structureel 

Door een tariefstijging voor de verwerking van B-hout van € 25,- naar € 60,- en een tariefstijging 

voor de verwerking van Grof afval van € 70,71 naar € 89,90 is er in 2017 een extra kostenpost van 

€ 35.000,-. Het tekort wordt gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing. 

 

Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen -/- € 500.000 structureel t/m 2018 volledig gedekt  

door vergoeding rijk 

De regeling uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen is sinds 1 januari 2017 van kracht. 

Bewoners kunnen vrijwillig gebruik maken van de regeling, hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten 

op voorhand niet te ramen. 

Voor de uitkoop van de woningen onder de hoogspanningsleidingen ontvangt de gemeente een 

100% vergoeding van de rijksoverheid 

 

Verkeersprojecten  -/- € 37.000 incidenteel volledig gedekt door subsidie 

Van de Provincie Zuid-Holland zijn twee subsidies ontvangen voor het realiseren van 2 

verkeersprojecten. De uitvoering van deze projecten vindt in 2017 plaats. 

 

 

PROGRAMMA 4, FINANCIËN 

 

Onvoorzien € 55.000 

Zie toelichting programma 1, dekking onderzoek Valckensteyn. 

 

Geldleningen langer dan 1 jaar  € 82.450 

Zie toelichting programma 2, Plan Rhoon Zuid Oost Essendael 

 

 

PROGRAMMA 5, EDUCATIE 

Geen mutaties 

 

PROGRAMMA 6, SPORT 

Geen mutaties 
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PROGRAMMA 7, SOCIAAL DOMEIN 

 

Minimabeleid  -/- € 91.000 incidenteel 

De uitgaven bijzondere bijstand zijn de afgelopen twee jaar flink aan het stijgen. Dit komt voor het 

grootste deel door de vestiging van vergunninghouders. Deze mensen krijgen een lening voor de 

inrichting van een woning, een maand overbruggingsuitkering voor het levensonderhoud, 

bijzondere bijstand voor woonkosten als er nog geen huurtoeslag wordt ontvangen en allerlei 

andere incidentele kosten. De lening voor de inrichting van de woning komt terug middels aflossing 

gedurende drie jaar. Een deel van het geld dat binnenkomt via terugvordering wordt gebruikt als 

dekking voor het tekort op de bijzondere bijstand. 

Dekking € 64.000 vanuit de post schuldhulpverlening en € 27.000 vanuit terugvordering en verhaal. 

 

Minimabeleid  € 27.000 structureel 

Bijzondere bijstand kan in bepaalde situaties als lening worden verstrekt. Dit zijn situaties die 

bepaald zijn in de Participatiewet. 

Omdat een verstrekte lening moet worden terugbetaald, staan er inkomsten tegenover. Deze 

inkomsten zijn nu ingeschat en opgenomen als baten. We verwachten meer baten, omdat er meer 

leningen zijn verstrekt aan vergunninghouders. 

Vanaf 2018 worden de extra baten gestort in de reserve sociaal domein. 

 

Schuldhulpverlening  € 64.000 Incidenteel 

In 2017 wordt € 12.000 gebruikt voor de implementatie van het SDV-model. Na deze benutting 

resteert een onderschrijding van € 64.000,-. Sinds 2015  is er in het algemeen een duidelijk 

dalende trend zichtbaar bij het aantal hulpvragen; de partners zijn steeds meer in staat om 

problematische schulden te voorkomen. Dit bedrag wordt incidenteel overgeboekt naar het tekort 

minima. 

De uitvoering vanaf 2018 wordt nieuw ingericht, waarbij nieuwe functies worden toegevoegd aan 

de BAR-organisatie. De nieuwe werkwijze is beschreven in de business case SDV-model. 

Vanaf 2018 dienen middelen ad € 42.900,- te worden overgebracht van de programmabegroting 

naar de BAR-organisatie ten behoeve van de nieuwe functies (totaal 3,3 fte, verdeeld over de drie 

gemeenten). 

 

Huishoudelijke verzorging ZIN  € 50.000 incidenteel en € 30.000 structureel 

Het gebruik van huishoudelijke verzorging neemt al jaren af. Door wijzigingen die in 2017 

ingevoerd gaan worden naar aanleiding van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan dit 

mogelijk financiële gevolgen gaan krijgen vanaf 2018 door een stijging van het tarief of een 

uitbreiding van het gemiddeld aantal uur dat nodig is voor een schoon huis (op basis waarvan het 

lumpsum bedrag wordt berekend per week). Het structurele bedrag van € 30.000 wordt  

overgeboekt naar advieskosten WMO. Het incidentele overschot wordt gestort in de reserve 

sociaal domein. 

 

WMO advieskosten -/- € 30.000 structureel 

Vanuit deze post worden externe (medische) adviezen bekostigd die door de wijkteams en 

klantmanagers worden ingezet. Op deze post heeft tot nu toe geen raming plaatsgevonden. 

Dekking vindt plaats vanuit het overschot op de huishoudelijke zorg. 

 

 

 

 
Huishoudelijke verzorging PGB  € 47.000 incidenteel 
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Door teruglopend gebruik van huishoudelijke ondersteuning met een persoonsgebonden budget 

blijft er budget over. Het is op dit moment niet goed in te schatten in hoeverre er sprake is van een 

structureel overschot of dat het gebruik weer zal toenemen. 

 

WMO collectief vervoer -/- € 47.000 incidenteel 

De stijging wordt veroorzaakt door een lichte toename van het aantal cliënten en een toename van 

het gebruik van het collectief vervoer (in aantal ritten en kilometers). Het is op dit moment nog niet 

bekend of dit een structurele toename is. Het bedrag wordt gedekt uit het overschot huishoudelijke 

verzorging PGB. 

 

WMO begeleiding en overige PGB  € 45.000 incidenteel 

Het gebruik van WMO begeleiding met als verstrekkingsvorm een persoonsgebonden budget blijft 

achter op dat wat begroot is. Ondanks dat er een zeer lichte stijging te zien is, is de verwachting 

dat er in 2017 budget over is. Gezien de onzekerheid over het zorggebruik in de toekomst wordt 

voorgesteld om deze middelen niet structureel af te ramen. 

 

WMO begeleiding en overige in natura  -/- € 45.000 incidenteel 

Door een lichte toename van het gebruik van WMO begeleiding ontstaat er een tekort op deze 

post. Het is op dit moment niet bekend in hoeverre dit tekort een structureel karakter heeft. 

Het tekort wordt gedekt door het overschot op WMO begeleiding en overige PGB. 

 

Lokaal preventief jeugd  € 45.000 structureel 

Zie toelichting programma 1, dekking bijdrage BAR inzet GOSA regisseur 

 

Maatschappelijk werk € 100.000 structureel vanaf 2018 

Een deel van het maatschappelijk werk budget wordt besteed aan inzet in het wijkteam. Om een 

meer integraal beeld te krijgen van het budget waarmee de wijkteams inkopen is het 

overzichtelijker om dit deel van het budget over te hevelen naar de wijkteams. 

 

Inzet in wijkteams -/- € 100.000 structureel vanaf 2018 

Zie toelichting maatschappelijk werk 
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Recapitulatie van de budgettaire neutrale wijzigingen 
 
Product

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur

Bijdrage BAR-organisatie 3,3 fte nieuw e functies schuldhulpverlening BAR -42.900 -42.900 -42.900 -42.900

Bijdrage BAR-organisatie Inzet GOSA regisseur -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

Bijdrage BAR-organisatie Resultaatgerichte bekostiging en sturing voor jeugdszorg -51.600 -10.300

Voorziening w achtgeld bestuur Daling w achtgelduitkering ivm neveninkomsten -44.400

Bestuur Daling w achtgelduitkering ivm neveninkomsten 44.400

Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur 44.400       -141.000     -98.200     -87.900    -87.900   -87.900   

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

Onderzoek Valckensteyn Conform bestuursopdracht 14-2-2017 -110.000     

Plan Rhoon Zuid-Oost Essendael Rente verstrekte lening naar Geldleningen langer dan 1 jaar, programma 4 -82.450       

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                -192.450     -                -               -              -              

Programma 3 - Buitenruimte

Planmatig onderhoud w egen Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 23.515       

Verkeersplan en Veiligheid Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 15.000       

Straatreiniging Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 5.000         

Begraafplaatsen Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 6.500         

Openbaar groen planmatig Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 4.985         

Speelvoorziening planmatig Herinrichting speelplek Hobokenstraat -60.000       

Mutaties reserves programma 3 Onttrekking reserve speelruimteplan tbv herinrichting Hobokenstraat 60.000       

Inzameling huishoudelijk afval Positief saldo NV BAR-Afvalbeheer 114.000     

Afvalbeheer, voorziening afvalstoffenheffing Storting positief saldo NV BAR in voorziening afvalstoffenheffing -114.000     

Milieuparken Minder inkomsten ivm vervuiling textiel -36.000       -36.000     -36.000    -36.000   -36.000   

Afval-brengstation Tariefstijging verw erking B-hout en grof afval -35.000       -35.000     -35.000    -35.000   -35.000   

Afvalbeheer, voorziening afvalstoffenheffing Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 71.000       71.000      71.000     71.000    71.000    

Uitkoop w oningen onder hoogspanning vrijw illig gebruik regeling per 1-1-2017 -500.000     -500.000   

Uitkoop w oningen onder hoogspanning Vergoeding rijk uitkoop w oningen onder hoogspanningsleidingen 500.000     500.000    

Verkeersplan en veiligheid Uitvoering verkeersprojecten -37.000       

Verkeersplan en veiligheid Subsidie Provincie Zzuid Holland tbv verkeersprojecten 37.000       

Buitenruimte 837.000     -782.000     -                -               -              -              

Programma 4 - Financien

Onvoorzien Dekking onderzoek Valckenstein, programma 2 55.000       

Geldleningen langer dan 1 jaar Overheveling rente van Plan Rhoon Zuid-Oost Essendael 82.450       

Financiën 137.450     -                  -                -               -              -              

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOmschrijving
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Product

Positief Negatief 2018 2019 2020 2021

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOmschrijving

 
Programma 5 - Educatie

Geen mutaties

Educatie -                -                  -                -               -              -              

Programma 6 - Sport

Geen mutaties

Sport -                -                  -                -               -              -              

Programma 7 - Sociaal domein

Minimabeleid Stijging bijzondere bijstand -91.000       

Minimabeleid Extra baten leningen vergunninghouders 27.000       44.400      44.400     33.000    10.000    

Schuldhulpverlening Dekking stijging bijzondere bijstand 64.000       

Schuldhulpverlening Dekking BAR bijdrage 3,3 fte nieuw e functies schuldhulpverlening 42.900      42.900     42.900    42.900    

Mutaties reserves programma 7 Storting reserve sociaal domein/extra baten vergunninghouders -44.400     -44.400    -33.000   -10.000   

Huishoudelijke verzorging ZIN Afname huishoudelijke verzorging 50.000       

Mutaties reserves programma 7 Storting reserve sociaal domein/afname huish.verzorging -50.000       

Huishoudelijke verzorging ZIN Dekking medsiche adviezen WMO 30.000       30.000      30.000     30.000    30.000    

Wmo advieskosten Externe medische adviezen -30.000       -30.000     -30.000    -30.000   -30.000   

WMO collectief vervoer Toename aantal clienten  en toename vollectief vervoer -47.000       

Huishoudelijke verzorging PGB Dekking WMO collectief vervoer 47.000       

WMO begeleiding en overige in natura Toename gebruik WMO begeleiding -45.000       

WMO begeleiding en overige PGB Dekking WMO begeleiding en overige in natura 45.000

Lokaal preventief Jeugd Dekking BAR bijdrage/Inzet GOSA regisseur 45.000 45.000      45.000     45.000    45.000    

Inzet in w ijkteams Inzet budget maatschappelijk w erk -100.000   -100.000  -100.000 -100.000 

Maatschappelijk w erk Dekking inzet in w ijkteams 100.000    100.000   100.000  100.000  

Mutaties reserves programma 7 Dekking BAR bijdrage Onttr.reserve soc.dom./resultaatgerichte bekostiging 51.600       10.300      

Sociaal Domein 359.600     -263.000     98.200      87.900     87.900    87.900    

TOTAAL 1.378.450  -1.378.450  

Saldo 2e tussenrapportage 2017 -                  -                -               -              -              
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 - investeringskredieten 
 
 
Nr. Investeringen investeringen 

2017 na 1e TR 

2017

bijraming of 

aframing t/m 

2e TR 2017

investeringen 

2017 na 2e TR 

2017

werkelijke 

uitgaven / 

inkomsten 

2017

restant 

geraamde 

uitgaven 

2017

doorge 

schoven 

naar 2018 

e.v.

Aanschaf I-pads raadsleden 1.577 1.577 1.577

Bestuurskosten, meubilair 23.300 23.300 23.300

1 Reconstructies wegen 869.475 -780.000 89.475 -13.723 103.198 450.000

Projecten GVVP 32.432 32.432 8.285 24.147

Bruggen Rhoon/Portugaal 2016 25.400 25.400 30.975 -5.575

Voorbereiding Dorpsdijk 29.266 29.266 12.561 16.705

GVVP rotonde Albrandswaardseweg-dijk 25.000 25.000 25.000

Bruggen Rhoon/Portugaal 2017 24.700 24.700 24.700

2 Snelfietsroute F15 95.000 40.000 135.000 2.307 132.693 55.000

3 Blockerinstallatie Slotsedijk Poortugaal 45.000 -45.000 0 0 45.000

Project Bloemenbuurt openbare verlichting 18.000 -18.000 0 0

4 Openbare verlichting 488.000 -140.000 348.000 348.000 100.000

Dorpsdijk fase 1 verharding 279.880 279.880 241.258 38.622

Openbare verlichting Dorpsdijk 41.000 41.000 8.291 32.709

1 Dorpsdijk 2e fase verharding 330.000 330.000 13.723 316.277

4 Zwenkmasten Portlandsebaan 40.000 40.000 40.000

Beschoeiingen 115.000 115.000 22.292 92.708

Zonnepanelen sportzaal Portland 12.262 -11.992 270 443 -173

AW2014 Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 27.000 27.000 27.000

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon div installatie 213.897 213.897 106.248 107.649

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon electra 26.600 26.600 12.192 14.408

AW2016 Duurzaamh Sporthl Rhoon warmte ventilatie 32.600 32.600 32.600

AW2016 Duurzaamheid Sporthal Rhoon LED 31.400 31.400 31.400

AW2016 Duurzaamheid gymzl Portugaal div instal. 75.800 75.800 57.299 18.501

AW2016 Duurzaamh gymzl Portugaal warmte ventilatie 16.200 16.200 16.200

AW2016 Duurzaamhd gymzaal Portugaal LED 10.000 10.000 10.000

AW2016 Duurzaamheid gymzaal Portugaal CV 30.000 30.000 30.000

5 Renovatie gymzaal Poortugaal 237.000 -18.500 218.500 315.289 -96.789

5 Nieuwbouw gymzaal Rhoon bouw 0 100.000 100.000 100.000

5 Sporthal Rhoon renovatie 0 281.600 281.600 101.906 179.694

Kunstgras sportpark Omloop onderlaag 250.000 250.000 14.459 235.541

Kunstgras sportpark Omloop bovenlaag 200.000 200.000 1.600 198.400

2x Kunstgras sportpark Polder onderlaag 500.000 500.000 26.001 473.999

2x Kunstgras sportpark Polder bovenlaag 400.000 400.000 2.380 397.620

Speelvoorzieningen 2015 33.855 33.855 33.855

Verv  binnenbakken+vloeren containers 54.331 54.331 52.710 1.621

AW 2017 Containers 75.000 75.000 75.000

6 Slot Valkensteinsedijk 5 15.000 15.000 30.000 18.315 11.685

Albrandwaardsedijk 59 0 4.000 4.000 47 3.953

Zoeklocatie Essendael 50.000 50.000 2.386 47.614

Zoeklocatie Omloopseweg 50.000 50.000 14.545 35.455

Zoeklocatie Mariput 50.000 50.000 3.051 46.949

Zoeklocatie Poortugaal-West 50.000 50.000 1.197 48.803

7 Overhoeken (subsidieproject) 1.150.908 -900.000 250.908 44.636 206.272 900.000

7 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 551.408 1.480.186 2.031.594 588.035 1.443.559 -900.000

Straatmeubilair 2017 0 0 0

8 Riolering GRP 2013-2017 1.603.700 -1.603.700 0 0

8 Rioolgemalen GRP 2013-2017 35.300 -35.300 0 0

Totaal uitgaven 7.895.291      -1.261.706 6.633.585 1.688.708 4.944.877 650.000

Projecten GVVP 40.000 40.000 40.000

2 Snelfietsroute F15 0 95.000 95.000 95.000

7 Overhoeken (subsidieproject) 907.888 -900.000 7.888 7.888 900.000

7 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 551.408 1.480.186 2.031.594 2.031.594 -900.000

Totaal inkomsten 1.499.296 675.186 2.174.482 0 2.174.482 0

Totaal 6.395.995 -1.936.892 4.459.103 1.688.708 2.770.395 650.000  
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1  Reconstructie wegen 

Van deze post is een budget van € 330.000 bestemd voor de  verharding van de Dorpsdijk (2e 

fase). Door opgelopen vertraging in de aanleg van de Dorpsdijk en de aanleg van Het Spui is het 

niet mogelijk geweest om de geplande reconstructie van de Beuk en de Eik uit te voeren. Een 

bedrag van € 450.000 zal daarom naar  2018 worden doorgeschoven. Om de opgelopen vertraging 

in te halen wordt in 2018 zowel de geplande reconstructie uitgevoerd als de reconstructie van de 

Beuk en de Eik.     

        

2  Verbeteren fietsverbinding 

Voor dit project ontvangen de drie BAR-gemeenten een subsidie van totaal € 3,5 miljoen van de 

Provincie Zuid-Holland, het Rijk en de MRDH. Deze subsidie is nu verdeeld over de drie 

gemeenten op basis van de geraamde projecten in de begroting over de jaren 2017 t/m 2020. De 

bijraming van de lasten wordt volledig gedekt uit de subsidie. Deze bedragen kunnen nog wijzigen 

nadat het definitieve projectplan is opgesteld en naar aanleiding van de aanbesteding.   

Voor wat betreft Albrandswaard schuift er € 55.000 aan uitgaven door naar 2019 omdat de 

planning is aangepast. De openbare verlichting en de bewegwijzering worden pas na afronding 

geplaatst.       

        

3  Blockerinstallatie Slotsedijk Poortugaal 

De blockerinstallatie op de Slotsedijk te Albrandswaard is, gezien de levensduur en staat van 

onderhoud, aan vervanging toe. De blocker staat op het  grondgebied van Albrandswaard en valt 

onder het beheer van de wegbeheerder ter plaatse, het waterschap Hollandse Delta. Voor de 

vervanging van  de blockerinstallatie is een investering a € 45.000,-- beschikbaar gesteld. In het 

derde en vierde kwartaal van 2017 wordt het plan van aanpak en het bestek opgesteld, afspraken 

met het waterschap Hollandse Delta gemaakt en indien nodig de aanbesteding geregeld. De 

uitvoering is gepland voor het eerste kwartaal van 2018.     

  

4  Openbare verlichting 

Van deze post is een budget van € 40.000 bestemd voor de  zwenkmasten aan Portlandse baan. 

Een bedrag van € 100.000 zal in 2019 worden uitgegeven.     

        

5  Binnensport accommodaties Poortugaal en Rhoon 

De investeringen in de renovatie en nieuwbouw van de binnensport accommodaties vallen in totaal 

€ 151.200 lager uit omdat in het oorspronkelijke krediet de BTW ten onrechte als kostenpost was 

opgenomen. Voor 2017 wordt er per saldo toch bijgeraamd omdat de uitgaven  eerder begonnen 

zijn dan eerst was gepland.       

Het tekort bij gymzaal Poortugaal komt doordat een deel van de renovatiekosten als groot 

onderhoud, en dus als exploitatiekosten gezien moet worden. De juiste verdeling tussen dit 

investeringskrediet en het groot onderhoud voor de exploitatie moet nog plaatsvinden.  

     

6  Slot Valkensteinsedijk 5 

Nader onderzoek heeft geleid tot hogere plankosten.       
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7  Overhoeken/Blauwe Verbinding 

In de 1e tussenrapportage  2017 is voor het project Blauwe Verbinding Rhoonse Baan aangegeven 

dat er voor € 900.000 aan uitgaven/inkomsten naar 2018 doorgeschoven moest worden. Deze 

mutatie had echter voor het project Overhoeken moeten plaatsvinden. In deze tussenrapportage 

wordt dit daarom op die wijze aangepast. Voor de Blauwe verbinding is inmiddels voor het 

deeltracé langs de Rhoonse Baan bij provincie subsidie aangevraagd en deels al ontvangen. Dit 

was nog niet in de begroting opgenomen. In totaal gaat het daarbij om € 580.186. 
 
8 Riolering en rioolgemalen GRP  2013-2017 

Het krediet van € 1.603.700 en € 35.300 is nog afkomstig uit het GRP 2013-2017. Inmiddels is een 

nieuw GRP 2017-2020 vastgesteld. Daarmee kan dit gedateerde krediet komen te vervallen. Bij de 

vaststelling van het GRP 2017-2020 is gekozen voor een nieuwe financieringstechniek van 

vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen worden vanaf 2017 direct gedekt vanuit de 

beklemde voorziening Riolering. 
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Bijlage 2 - Totaal overzicht speerpunten 
 
 
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld

17. 1.1.1a Stimuleren van initiatieven en het gebruik van communicatiemiddelen om (vroeg)signalering en 

preventie in de wijken te vergroten.
50% G G G

17. 1.1.1b Inzetten op hotspots 50% G G G

17. 1.1.2d Bewustwording creëren over de gevaren van overmatig alcohol- & drugsgebruik. 50% G G G

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

buurtpreventieteams
50% G G G

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

woningchecks op brandveiligheid
50% G G G

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld

17. 1.2.1a Aanpassen website waardoor weergave op tablet/smartphone mogelijk wordt( responsive design)
Voltooid G G G

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

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

2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld

17. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Emmastraat - Waalstraat Poortugaal (voormalige locatie Rabobank) 50% G O G

17. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein Gestart G G G

17. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, zorg, educatie en 

natuurbeheer in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden
50% G G G

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

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

17. 2.1.4b Evaluatie proces Marktinitiatieven 75% G G G

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

toekomst- en structuurvisie
75% G G G

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

invoering Omgevingswet
25% G G G

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

documenten door nieuwe voorbereid
25% G G G

2.2 Wonen Status Kwaliteit Tijd Geld

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

woningcorporaties
50% G G G

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

vergunninghouders
25% G G G

2.3 Economie Status Kwaliteit Tijd Geld

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

17. 2.3.1b Opstellen van economisch beleid 25% G R G

3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld

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
75% G G G

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

17. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen onderzoeken + uitvoering Gestart G R G

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

75% G G G

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

verlichting/armaturen
25% G G G

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

Omgevingswet
50% G G G

17. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: Verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes. 50% G O G

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

17. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle beleidsterreinen 50% G G G

3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld

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

partners ontwikkelen
50% G G G

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld

17. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van maatschappelijk vastgoed 25% O O O

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
50% G G G

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld

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

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

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

17. 4.1.3b Integrale Interne Controle (IC) binnen de gehele BAR- organisatie Voltooid G G G

5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld

17. 5.1.1a De middelen voor de Lokale Educatieve Agenda en de Brede School effectief inzetten 25% G G G

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

17. 5.1.1c Resultaat gerichte afspraken maken over de inzet van het Bibliotheekwerk 75% G G G

6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld

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

partners ontwikkelen
50% G G G
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7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.1.1a Verder ontwikkelen van woonzorgconcepten in coproductie met maatschappelijke partijen 25% G G G 31-3-2018

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

verstrekkingen sluiten aan bij doelstelling om langer thuis te wonen
Voltooid G G G 31-3-2018

17. 7.1.1c In co-creatie met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen ontwikkelen voor het realiseren 

van kleinschalige ontmoetingsplekken
Voltooid G G G 31-3-2018

17. 7.1.1d In co-creatie ontwikkelen lokaal aanbod dagbesteding en begeleiding van inwoners die dit nodig 

hebben
Voltooid G G G 31-12-2017

7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.2.1a Samen met Maatschappelijke partners afspraken maken om vergunninghouders zo snel en goed 

mogelijk te laten participeren in de Albrandswaardse samenleving
Voltooid G G G 31-12-2018

7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.3.1a Inrichten van een Programma Werk 75% G G G 31-12-2018

7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.4.1a Vergroten van de lokale inkoop van zorg ten koste van de gespecialiseerde zorg. 50% G G G 31-12-2018

7.5 Zorg & Welzijn Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

17. 7.5.1b Met maatschappelijke partners een Actieagenda ‘Bestrijding Eenzaamheid’ opstellen en uitvoeren
75% G G G 30-6-2017
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Bijlage 3 - Totaal overzicht moties 
 
 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

Verkoop aandelen van het energiebedrijf ENECO (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Versoepeling aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties (MOTIE) 75% G G G 23-5-2016

Binnenland van Rhoon (MOTIE) 75% G O G 27-6-2016

Energietransitie lokaal (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Behoud binnenbad Albrandswaard (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Beleidsregels opstellen om evenementen te ondersteunen binnen budget voor Kunst en Cultuur (MOTIE) Voltooid G O G 8-11-2016

Toekomst van het bibliotheekwerk inclusief financiële gevolgen (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Verbeteringen in de ondersteuning van de cliënt bij het keukentafelgesprek (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Vrijwilligers bibliotheek (MOTIE) Gestart G G G 3-7-2017

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard (MOTIE) Gestart G O G 28-6-2016  


