
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 14 juni 2010 

Aanwezig De heer L.H. Goudriaan (voorzitter); 
Mevrouw E.T.M. Meijers (secretaris); 
De heren A.H.G. Prinsen en J. Gardeitchik (EVA); 
De heer H.J. van der Graaff (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom, mevrouw V.H. Spruit, mevrouw S.M. Remijn-
Korteweg en de heer J.H.M. Heezen (VVD); 
Mevrouw S.E.M . Hek en de heer J.A. Spierings (CDA); 
De heer R. Polder (NAP); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 

 De heer B.G. Euser (wethouder); 
Onderwerp 1e  Tussenrapportage 2010  

 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. 1e Tussenrapportage 2010 

De heer Euser licht het stuk toe. 
De heer Polder  geeft aan dat hij ooit stukken heeft gehad waarbij een overzicht zat van de 
accountant, waarin aangegeven stond welke zaken wel en niet in controle waren in Albrandswaard. Hij 
meldt dat er nu een herstelplan/bezuinigingsplan komt. Hij vraagt zich af of er een plan komt voor de 
zaken die niet in controle zijn.   
De heer Prinsen vraagt zich af hoelang de algemene reserve gebruikt kan worden voor de  crisis. In 
het coalitiedocument staat dat voor 1 oktober een onderzoek m.b.t. de CAI zou worden afgerond. 
Wordt deze planning gehaald? Kan hij binnenkort de bezuinigingsvoorstellen verwachten of wordt dit 
eind juni?  
De heer Spierings m.b.t. het plafond van de bibliotheek is gemeld dat de aannemer failliet is. Is dit 
apart aanbesteed of gaat het hierbij om een onderaannemer. Daarnaast weet hij ook niet of er 
gekeken is of onder het garantiefonds zou kunnen vallen. Er is een bedrag van € 65.000 geraamd voor 
de economische en maatschappelijke visie, € 25.000 voor de economische € 40.000 voor de 
maatschappelijke. Deze besluiten zijn nog niet genomen. Hij merkt op dat dit misschien iets is wat nog 
eens besproken zou moeten worden. En dat er in zijn algemeenheid eens naar uitbestedingen 
gekeken zou moeten worden. In december 2009 zijn 79 huurwoningen opgeleverd, die niet meer 
aangemeld konden worden. Hij vraagt zich hoe dat zit en wat de invloed is op de 1ste kwartaal.  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat de wethouder in zijn toelichting heeft gemeld dat er een 
werkgroep is die kijkt naar punten waarop bezuinigd kan worden. Is er geen gelegenheid geweest de 
raad te vragen naar zijn visie op de bezuinigingen. Er is nu sprake van eenrichtingsverkeer naar de 
raad met het gevolg dat de raad meldt andere plannen te hebben. Daarnaast wil hij weten welke 
kaders het college aan de ambtenaren heeft meegeven. 
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De heer Van der Graaff meldt dat er in het besluit staat om instemmen met het tussenrapportage. Hij 
heeft moeite het feit dat er voor het algemeen negatief bedrijfsvoeringresultaat van ruim 700.000 geen 
dekkingsvoorstel is. Hij wil graag weten waarom dit zo is en vraagt om een dekkingsvoorstel. 
De heer Euser zal de vragen beantwoorden. Daar waar nodig zal de heer Van der Stoel hem 
aanvullen.  
Door de raad is een paar jaren gelden besloten is om de tekorten die toen niet gezien werden als 
structureel maar als gevolg van de economische crisis, te halen uit de algemene reserves. Dit wordt 
voor 2009 ook gedaan. Zijn insteek is om de 1.7 miljoen dit jaar te vinden door het niet doen van 
bepaalde uitgaven. Of dat gaat lukken kan hij niet beloven. De gemeente staat op dit moment 3,5 
miljoen rood bij de bank. Dit is wel een punt van aandacht. Het beleid is erop gericht een zoveel 
mogelijk een sluitende begroting te komende jaren te presenteren. Bij het college 
uitvoeringsprogramma, dat één der dagen naar de raad gezonden wordt, zit een middelennotitie, 
waarin de bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen. Aan de heer Van Wolfswinkel geeft hij aan dat het 
college graag het met de raad over kaders wil hebben.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt of dat betekent dat de raad nog een voorstel krijgt van het college 
waarbij voor het lopende jaar nog besluiten genomen moeten worden over eventuele bezuinigingen. 
De heer Euser antwoordt dat dit niet zo is. De raad ontvangt het college uitvoeringsprogramma met de 
middelennotitie. Het stuk over de CAI is er voor 1 oktober. De vraag over de plafond van de bibliotheek 
wordt schriftelijk beantwoord. De economische en maatschappelijke visie zijn onderdeel van de totale 
strategische visie van de gemeente. Het bedrag hiervoor wordt in 2010 en 2011 uitgegeven.  
De heer Spierings concludeert dat door middel van deze notitie een goedkeuring wordt gevraagd voor 
€ 65.000. 
De heer Euser meldt dat er opnieuw gekeken wordt naar de uitbestedingen. In het coalitiedocument is 
afgesproken dat geen enkele punt onbespreekbaar is. Alles wat kan worden bedacht tegen minder 
kosten met minstens dezelfde kwaliteit is het adagium. Blijkbaar waren we te laat waren met het 
aanmelden van de 79 huurwoningen. De laatste stand van zaken wordt donderdag 17 juni bekend 
gemaakt bij de auditcommissie. De 700.000  voor bedrijfsvoering wordt voor 2009 nog uit de reserves 
gehaald. In 2010 probeert hij dit op een andere manier op te lossen.  
De heer Van Stoel geeft aan dat de interim-controle door Delliotte altijd het kader aangeeft voor de 
jaarrekening controle die daarop volgt. Daarin geven zij aan hoe het zit met de in controle status. Hij 
heeft daar een reactie gegeven, die ook naar de raad gestuurd is. In deze reactie heeft hij aangegeven 
om de plannen te tackelen, ook zit er plannen bij die al getackeld zijn voor de controle van de 
jaarrekening, zodat de rechtmatigheidsomissies gerepareerd kunnen worden om binnen de 
tolerantiegrenzen te blijven. Wat ook gelukt is.  
Mevrouw Spruit merkt op dat er aanzienlijk minder huishoudelijk hulp is aangevraagd maar dat de 
resultaten daarvan nog niet bekend zijn. Zij meldt dat er op de carrousel agenda van 14 juni de 
onderwerp WMO staat, waarin gesproken wordt over een structureel overschot van € 650.000 per jaar. 
Zij vraagt zich af hoe dit verwerkt wordt in de 1ste tussenrapportage.  
De heer Euser wijst naar de middelen notitie die de raad is toegezegd.  
Mevrouw Spuit concludeert dat dit niet is meegenomen in de tussenrapportage.  
De heer Euser geeft aan dat de tussenrapportage al klaar was toe hij aantrad. 
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De heer Van Wolfswinkel stelt voor om het bedrag dat in de reserve wordt gestort te verlagen naar € 
200.000, zodat er niet € 400.000 bezuinigd hoeft te worden.  
De heer Euser dit is gedaan om de middelen die des WMO zijn te reserveren.  
De heer Euser zegt toe m.b.t. de vraag van dhr. Van der Graaff over € 700.000 negatieve 
bedrijfsresultaten, dat er een sluitend voorstel komt.  
De heer Van Wolfswinkel heeft nog een vraag gesteld over de bedrijfsafval. Het  Delta ziekenhuis zijn 
wij kwijtgeraakt. Hij geeft aan dat de Delta het nu voor 1/3 van de prijs  doet. Hoe zit dit precies. 
De heer Euser geeft aan dat ook het college ook opnieuw aanbesteding heeft gedaan die ook verwerkt 
zijn in de middelen notitie.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich of af of dit betekent dat de raad een heroverweging mogen 
verwachten over dat bedrijfsafval ophalen. Hij vraagt zich af of het geen aanleiding is om de manier 
van aanbieden aan de bedrijven te veranderen om toch het instituut in stand te houden. Of blijft de 
gemeente op dezelfde manier aanbieden zodat de gemeente uit de markt geprezen wordt.  
De heer Euser begrijpt de vraag heel goed. Dit is een van de onderwerp die ter discussie staan.  
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als debat stuk kan worden behandeld in de 
raadsvergadering van 28 juni 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


