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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten. 
 

AAN DE GRIFFIE MAILEN UITERLIJK 17 september 2018, vóór 9.00 uur. 
 

 

De 1e gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard 

De 2e  gele kolom: (B)egroting, (T)ussenrapportage 

 
 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. Regisseur 

  Vul in 
Partij + 
nr. 

(B)begroting AW 2019     

A B VVD01 Blz. 9/wonen  Er wordt gesproken over 11.000 nieuwe wonin-

gen in 2025/2030, hiervan komen er naar ver-

wachting 500 tot 750 in Albrandswaard. Hoe 

zijn deze cijfers tot stand gekomen? Waarom 

worden er alleen 500-750 sociale huurwoningen 

gebudgetteerd en geen ‘gewone’ huizenbouw. 

 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B VVD02  Blz 17/nieuw beleid punt 7 Voorbereidingskrediet herinrichten park Rhoon 

staat in 2021 en 2022 ieder € 3.000 begroot, hoe 

komt met aan deze schatting en worden hier ont-

werp kosten mee bedoeld? Op pagina 36 staat bij 

2b dat er incidenteel € 100.000 in 2019 word uit-

gegeven, dit lijkt voor de herinrichting te zijn 

maar hoe moet ik deze dan zien in verhouding 

met de voorbereidingskredieten de jaren erna. 

 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B VVD03 Blz 17/nieuw beleid punt 12 Gratis OV voor doelgroep minimabeleid, hoe 

komt men tot dit bedrag, naar welke doelgroep is 

hier gekeken waardoor dit bedrag tot stand is ge-

komen? 

 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B VVD04 Blz 62/Lijkbezorgingsrechten  De dekking is 48%. is er een gemiddelde bekend 

in Nederland en zo ja hoe staan onze kosten/dek-

king t.o.v. andere gemeentes. Dezelfde vraag is 

voor de dekking van leges en vergunningen, is 

dit gemiddeld t.o.v. Nederland? 

 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

 B VVD05 Blz 137/subsidieplafond  Is dit de maximale toekenning in 2019 of de 

daadwerkelijke toekenning. Graag specificaties 

over te verstrekken subsidies om de activiteiten 

per item inzichtelijk te krijgen? 

  

 

   

 B VVD06 Blz 64/rioolheffing  Hoe verklaart u het grote verschil in rioolheffing 

tussen ons en de buurgemeenten? 

   

A B VVD07 Blz 113 7 aframen iBP  Hoe komen we hier tot aframen in 2019 terwijl 

budget nog niet bepaald is? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

 B VVD08 ?? Zijn de financiële consequenties van bestuursbe-

sluit Rand van Rhoon ergens zichtbaar? 

   

  VVD09 Blz 117  Er is in verschillende gemeenten een (flink) te-

kort op jeugdzorg (GRJR). Hoe hoog is dit tekort 

in Albrandswaard? 

Welke consquenties heeft bovenstaand tekort op 

toekomstige begrotingen? Rekening houdende 

met verrekening via de vlaktax methode waarbij 

deze in 3 jaar verrekend dient te worden. In de 

toekomst kunnen tekorten uit voorgaande jaren 

met elkaar overlappen 

 

   

        

        

   2e (T)ussenrapportage 

2018 

 

    

A T VVD01 Blz 23 Hoe kan het dat einddatum is overschreden, 

statsu geen 100% is terwijl in tabel tijd dit nog 

steeds als groen vermeld staat.  

18/revitalisering Overhoeken  

18/visie maatschappelijk vastgoed  

18/ aanbestedingscriteria leerlingenvervoer  

18/beleidsnotitie Albrandswaard in Beweging  

 

 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

 

 

 

 

 

 

 


