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Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 21 juni 2010 

Aanwezig De heer R. Moret; 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heren J. Gardeitchik en A.H.G Prinsen (EVA); 
De heren H.J. van der Graaff en R.J. van  den Berg(PvdA); 
De heer M.C.C. Goedknegt en  mevrouw V.H Spruit (VVD);  
De heer D.H.J. Roest en mevrouw S.E.M. Hek (CDA); 
De heren N.P. van Engeldorp Gastelaars en J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 

 De heer B.G. Euser (wethouder). 
Onderwerp Middelennotitie      

 
 

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

 
2. Middelennotitie     

De heer Goedknegt stelt de volgende vragen: 
1. Op p. 2 in het financieel overzicht neemt u de 1 % ruimte voor nieuw beleid, die in het verleden 
door de gemeenteraad is bedongen, op als te bezuinigen. Waarom vraagt u bij de vertrekpunten 
onder 4 niet aan de raad om die eis te laten varen zodat u daar in ieder geval geen geld meer voor 
hoeft te zoeken. 
2. Op p. 2 spreekt u over een selectieve uitgavenstop. Kunt u voorbeelden aangeven waar het 
daarbij om gaat. Wordt dit wel gedaan met respect voor eerdere besluitvorming in de raad? 
3. Op p. 3 geeft u bij de opbouw van de reinigingsrechten aan dat niet alle kosten in het verleden 
zijn doorberekend in de reinigingsrechten. Welke kosten zijn dit dan? Kunt u aangeven hoe groot het 
aanbestedingsvoordeel exact  is waarmee u dit afdekt? Het zou wel heel toevallig zijn als dit exact 
op elkaar aansluit. 
4. Op p. 3 geeft u bij de opbouw van de rioolrechten eveneens aan dat bepaalde kosten niet zijn 
doorberekend. Waar gaat het daarbij om? 
5. Op p. 4 spreekt u bij het draagkrachtbeginsel WMO over een aanvullend voordeel van € 
500.000,-. Uit het onderzoek naar de eigenbijdrage op voorzieningen in dit kader, wat komende 
week in de raad komt, wordt uitgegaan van een structureel voordeel van € 650.000,-.  Hoe kan dit? 
Bij ditzelfde onderwerp plaatst u een winstwaarschuwing vanwege de verwachte korting van de 
rijksvergoeding voor de WMO waardoor deze meevaller van € 500.000,- te niet wordt gedaan. Dit is 
vreemd omdat op p. 10 aan wordt gegeven dat uit de junicirculaire blijkt dat de negatieve gevolgen 
van het rijk voor onze gemeente maximaal € 150.000,- bedraagt. Kunt u dat verklaren? 
6. Op p. 4 boekt u bij de professionalisering van de inkoopactiviteiten een besparing in van € 
550.000,-. Hoe reëel is dit? Kunt u aangeven waar u dan aan denkt? 
7. Op p. 4 geeft u aan dat het voordeel van de opgedragen bezuiniging van 5 procent op de 
gemeenschappelijke regeling € 35.000,- bedraagt. Dit is wel heel vreemd omdat alleen op de VRR 
met een dergelijke bezuiniging al € 50.000,- gemoeid is. Hoe kan dit? 
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8. Op p. 4 geeft u aan dat de financiële opbrengst van de doorlichting € 2.044.000,- bedraagt. Dit 
is inclusief de € 500.000,- WMO waarvan u zelf aangeeft dat dit ter compensatie voor de bezuiniging 
van het rijk gebruikt moet worden. Kunt u dat uitleggen? 
9. Op p. 5 geeft u een aantal middelen aan dat u nodig heeft voor de uitvoering van uw CUP, let 
wel alleen in 2011. Hoeveel komt daar nog bij voor de jaren erna? U vraagt ons tenslotte om de 
vertrekpunten vast te stellen voor de programmabegroting van 2011 tot en met 2014! 
10. Op p. 5 komt worden in dat overzicht bedragen opgenomen voor zaken waar al eerder geld 
voor is vrijgemaakt zoals het opstellen van een crisisplan in 2008. Voor de toekomstvisie is al eerder 
€ 130.000,- begroot en onlangs is nog eens € 50.000,- overgeheveld voor de structuurvisie naar 
2010. Komt dit bedrag daar bovenop? Welk plan van aanpak ligt hieraan ten grondslag? 
11. Op p. 5 wordt in datzelfde overzicht een bedrag opgevoerd van € 50.000,- voor het uitbouwen 
van de digitale dienstverlening. Waarom wordt dit niet uit de tonnen gefinancierd die we voor de 
andere overheid hebben uitgetrokken? 
12. Op p. 5 in datzelfde overzicht reserveert u € 20.000,- voor het opstellen van een wijkplan 
Rhoon Noord. Waarom wordt dit niet gewoon uit het wijkbeheer gefinancierd? 
13. Op p. 5 wordt ook nog € 10.000,- uitgetrokken voor een sterke boom- en bermstructuur. We 
hebben toch al een nota vastgesteld waarin de uitgangspunten voor een bomenstructuur zijn 
vastgelegd? 
14. Op p. 6 nog steeds in datzelfde overzicht wordt € 30.000,- gereserveerd voor herziening van 
het milieubeleidsplan. Is dit een wettelijke taak? 
15. Op p. 6 tot slot voert u € 150.000,- op voor het uitwerken van het bestemmingsplan Buijtenland 
van Rhoon. Wethouder Euser heeft in de auditcommissie aangegeven dat hij er van uit gaat dat dit 
voor rekening van de provincie komt. Als dat zo is dan vraag ik me af waarom hier nu al geld voor 
uitgetrokken wordt. Door dit in een openbaar stuk te zetten geeft u het toch eigenlijk al weg? 
16.  Op p. 6 gaat u in op de personele gevolgen van het CUP. Begrijp ik nu goed dat het aantal 
benodigde fte’s op tactisch niveau minimaal 11 is en dat daar nog aanvullende inhuur op incidentele 
basis nodig is? Klopt het dat ik het dan in totaal heb over minimaal 19 extra medewerkers die u 
nodig heeft om uw CUP uit voeren? 
17. Dan kom ik bij uw vraag om de vertrekpunten voor de programmabegroting tot en met 2014 
vast te stellen op p. 7.  Daar heb ik ook nog wel een aantal vragen over. Onder kopje b,d en f 
heeft u het over geaccordeerde maatregelen en gevolgen. Geaccordeerd door wie? 
18. Onder kopje i spreekt u over waardevermindering van woningen. Wat doet u bij 
waardetoename? 
19. Onder j vraagt u ons in te stemmen met de opgenomen parameters. Dan komt als eerste der 
vraag boven of u hierbij van dezelfde woningbouwprognoses bent uitgegaan als in de 1e 
tussenrapportage waarvan in de auditcommissie is geconstateerd dat dit niet kloppen. 
20. Verder komt bij ons de vraag op of het aantal productieve uren per FTE niet omhoog kan? 
Waarom zoekt u daar geen uitdaging in? 
21. Tot slot de vraag waarom de rentepercentages voor de financiering zo hoog zijn? Kortlopende 
geldleningen kosten op dit moment slechts 1 procent om maar een voorbeeld te geven. 
22.  Dan nog 1 afsluitende opmerking en een vraag. Ik mis in deze bezuinigingsopgave de € 
100.000,- extra bestuurskosten door de komst van de vierde wethouder. Waar heeft u die 
ondergebracht? 
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23. Als allerlaatste de opmerking dat de agendacommissie niet heeft besloten om het CUP pas na 
het zomerreces te bespreken omdat het geen prioriteit zou hebben maar gewoon de stukken er niet 
op tijd waren. 

De heer Gardeitchik meldt dat een deel van zijn vragen al gesteld is door zijn voorganger. Selectieve 
uitgavenstop. Hij vraagt zich af hoe dit wordt bewaakt tijdens het zomerreces. En hoe wordt het 
bijgestuurd?. Vervolgens wil hij  weten wat er nu precies voor de rioolrechten wordt voorgesteld. Hij 
vraagt zich af of geld binnenhalen met reclame op buitenlocaties wel  realistisch is. Daarna wijst hij 
naar de tabel op pagina 9.  Hij geeft aan dat er bij subsidies  groeipercentages van 1,5% en 1% 
worden gehanteerd. Waarom is er niet gekozen  voor de 0-lijn. Verhuur. Hij meldt dat er daar 3% staat 
en vraagt of er daar geen tegenvallers verwacht worden.  
De heer Van Wolfswinkel vindt dat de selectieve uitgavenstop slim en solidair gedaan moet worden.   
Hij vraagt zich af wat de criteria zijn die worden gehanteerd bij het nemen van de beslissingen van wat 
wel of niet noodzakelijk is. Zijn dat criteria van de wethouder financiën of van het college. Hij merkt op 
reclame opbrengsten hartstikke mooi te vinden maar het past eigenlijk niet bij deze gemeente.  In het 
collegewerkprogramma heeft hij gelezen:  “Samen gaan we ervoor met de burgers van 
Albrandswaard”.  Het frappeert hem dan ook , verwijzend naar pagina 5 dat er allemaal externe 
experts worden ingehuurd. Hij zegt met betrekking tot het aantal fte’s te hebben geconstateerd dat er 
19 ambtenaren te kort zijn, maar tegelijkertijd dat we er niets aan doen. Hij vraagt zich af of er nu wel 
of niet fte’s bijkomen. En als dat zo is dan zou hij dit terug willen zien in een staatje bij de parameters.   
Mevrouw Hek vraagt zich af hoelang de selectieve uitgavenstop gaat duren. En vraagt zich af of er een 
kwaliteitstoets gedaan is. Zij  geeft aan dat zij benieuwd is naar de second opinion toets. Zij zou graag 
willen weten hoe deze eruit ziet. En wat de criteria er voor zijn. Zij zou daar graag inzicht in willen 
hebben. Verwijzend naar pagina 4 zegt zij blij te zijn met het onderzoek naar professionalisering van 
inkoop activiteiten. Zij beaamt dat  een taakstelling van 7% tot 10% realistisch is. Dit in tegenstelling tot 
de bezuinigingen bij de gemeenschappelijke regelingen waar veel voorzichtiger te werk wordt gegaan.  
Zij  vraagt zich af hoeveel procent de genoemde € 35.000,00 betekent en of daar ook veel uit te halen 
was. Het is haar opgevallen dat er veel externe expertise en ondersteuning gevraagd wordt. Zij vraagt 
zich af wie dat zijn en of er ook gekeken is naar mogelijkheden tot samenwerking met de BAR- 
gemeenten. Ook zou zij willen weten in hoeverre studenten en/of stagiaires op bepaalde projecten 
ingezet kunnen worden. Zij meldt de kosten van Haskoning erg hoog te vinden.  Ten slotte heeft zij 
nog vragen bij het deel over burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen  en publieke 
uitvoeringsorganisaties die in toenemende mate taken van de gemeenten zouden kunnen en willen 
overnemen. Zij geeft aan dat de gemeente daar dan wel de regie rol in moet nemen en behouden. 
Zodat er meer capaciteit overblijft voor strategische en tactische vraagstukken. Zij vraagt zich af of dit 
realistisch is en hoe dat dit vorm wordt gegeven. Zij meent dat er tijd voor nodig is om dit te realiseren.  
Is het niet veel beter om in dit verband te zoeken naar toegevoegde waarde in plaats van 
kostenbesparingen?  
De heer Euser merkt op dat de middelennotitie bestaat uit 2 onderdelen. Als eerste de verdere afloop 
van 2010 en als tweede de (meerjaren)begroting van 2011-2014. Hij meldt dat de jaarrekening van 
2009 nog komt met een tekort van 1,7 miljoen. Daarom is er ingegrepen in 2010 met een uitgavenstop. 
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Dat doet de wethouder niet persoonlijk. Er zijn  2 criteria, onvermijdbaar en niet-uitstelbaar. Er wordt 
rekening gehouden met door het college in het verleden aangegane verplichtingen. Voor zijn tijd zijn 
intern afspraken gemaakt door een stuurgroep over de door te voeren financiële ombuigingen. Een 
aantal van de gedachten van de stuurgroep zijn op papier gezet. De leidende rol is weggelegd bij de 
controller.  De leden van het MT geven aan welke uitgaven zij wel en niet onvermijdbaar en niet 
uitstelbaar achten. Dit moet worden gemotiveerd en onderbouwd. In september wordt een en ander 
opnieuw bezien en vervolgens wordt dit weer gerapporteerd aan de raad. Voor de jaren nà  2010 zegt 
hij dat het college goed doordacht en structurele bezuinigingen aan de raad zal voorleggen. Zo staat 
het in de middelennotitie benoemd. Het college wil graag dat de gemeenteraad in de vergadering van 
28 juni een besluit neemt over de kaders van de meerjaren begroting. En dat de raad het college de 
gelegenheid geeft om naast de begroting van 2011 -2014 een bezuinigingsplan voor te leggen tot een 
bedrag van 4 miljoen.  Waar komt die 4 miljoen vandaan? Naast het structureel wegwerken van het 
huidig bekende tekort en de te verwachten korting van het Rijk op de uitkering uit het gemeentefonds 
is hierin ook nog rekening gehouden met ruimte voor nieuwe beleidsinitiatieven  tot 1%. De 
gemeenteraad gaat daarover zijn eigen afweging maken  en besluiten op 8 november. 
Hij zegt bij de ombuigingsvoorstellen niet te kiezen voor de gemakkelijkste weg door met een voorstel 
bij de raad te komen over verhoging van de OZB.  Het college heeft uitgesproken om de OZB niet te 
verhogen anders dan met de gebruikelijke indexering. En ook wil het college de voorzieningen in stand 
houden. Reinigingsrechten & rioolrechten zijn diensten die kostendekkend aangeboden moeten 
worden. Hij legt uit dat er bij de rioolrechten jarenlang een voordeel voor de burger is geweest omdat 
de BTW nooit is doorberekend in de tarieven. Het college gaat voorstellen  om met ingang van volgend 
jaar de rioolrechten aan te passen op het doorreken van de BTW. Bij de reinigingsrechten is er een 
enorm inkoopvoordeel te halen waardoor een grote besparing op deze kosten wordt gerealiseerd. Hij 
geeft aan dat de raad al eerder een discussie heeft gevoerd over de WMO.  Hij meldt dat het volgens 
hem zo is dat het voorstel is om voor 2010 € 600.000 te stoppen in een bestemmingsreserve. Waaruit 
geput kan worden de komende jaren. Het college is inmiddels ingehaald door het Rijk met de juli 
circulaire. De Rijksoverheid heeft daarbij hetzelfde bedacht als het college  namelijk invoering van een 
eigen bijdrage.  Dat betekent voor Albrandswaard op voorhand een korting van € 150.000,00.   
De heer Goedknegt vraagt of het klopt dat de ingeboekte ruimte door de verwachte korting in plaats 
van € 500.000 € 150.000,00 minder  is. En dat er nu nog € 350.000 ruimte  over is.  
De heer Euser geeft aan dat de € 600.000 bij 2010 hoort. In 2011 wordt er door de invoering van de 
eigenbijdrage gesproken over € 500.000.  Hij meldt dat het zo is dat er € 350.000 ingeboekt kan 
worden als mogelijke inbuiging.  
Mevrouw Spruit  geeft aan dat in het stuk dat op de raadsagenda van 28 juni staat gesproken wordt 
van een structureel voordeel van € 650.000,00. Zij gaat ervan uit dat dit ook de komende jaren zo is.  
De heer Euser meldt dat hij terugkomt op de bedragen.  
De heer Van Wolfswinkel wil graag weten of er over de WMO en over de bedragen een aangepaste 
memo komt.  
De heer Euser geeft aan dat de raad een toelichting krijgt met daarin cijfers.  
De heer Euser zegt over de professionalisering van de inkoop dat de markt volledig op z’n kop staat. 
Hij meldt dat er gebruik wordt gemaakt van de diensten van Barendrecht en verwacht dat de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pagina 5 
 

 

ingeboekte bezuiniging zeker een haalbare kaart is. Hij beaamt dat de doorgevoerde besparing bij de 
Gemeenschappelijke Regelingen inderdaad aan de zuinige kant is. Voor wat betreft de bedragen uit 
het College Uitvoering Programma verwijst hij naar het tabelletje op pagina 6. Hier  staat dat het 
college gaat onderzoeken of er binnen de bestaande begroting ruimte te vinden is. Lukt dit niet dan 
komt het college met een voorstel naar de raad. Over de kosten voor het bestemmingsplan 
 “ Het Buijtenland van Rhoon “ hebben de portefeuillehouder RO en de portefeuillehouder financiën 
met de gedeputeerde van de provincie gesproken.  Insteek van het gesprek was dat het college 
verwacht  dat de provincie de kosten van het bestemmingsplan in de voorgaande fase betaalt. Hij 
meldt dat het niet zo is dat krediet wordt gevraagd voor de  bedragen die zijn opgenomen. Maar het 
college geeft wel aan dat er voor het maken van het bestemmingsplan  al kosten zijn gemaakt. Er zal 
niet worden geschroomd om de rekening neer te leggen bij meer kapitaalkrachtige partijen.  
Hij geeft aan dat er een onderzoek is geweest naar de omvang van de personeelsformatie. Dat is 
overigens al eerder gebeurd maar nu geactualiseerd en daarmee is de raad op de hoogte dat wij fors 
onder het gemiddelde, op een aantal punten zelfs nog onder de laagsten  onder onze gelijken zitten.  
Het college wil dit met creatieve oplossingen gaan verhelpen. De vraag over het aanpassen van het 
rentepercentage bij de vertrekpunten 2011-2014 gaat hij opnieuw bezien. De percentages die zijn 
opgenomen bij de OZB zijn jaarlijkse indicaties. Het Rijk gaat zelfs uit van 3,5%. Het college heeft dit 
niet gevolgd. Het college heeft ervoor gekozen om de tarieven niet te verhogen om de zaak sluitend te 
krijgen. Hij geeft aan dat het college het zo verrekent dat burgers en bedrijven gemiddeld hetzelfde 
betalen als in 2010. Daarbovenop komt dan nog wel de aangehouden 3% indexering. Daarbovenop 
komt geen belastingverhoging meer. Bij de opmerking over de productieve uren zegt hij onder de 
indruk te zijn van de inzet van de medewerkers.  Waar mogelijk wordt wel gezocht naar een nog 
effectievere inzet  van medewerkers.  
De heer Van Wolfswinkel meldt dat bij de productieve uren de vergadertijd niet is opgenomen.  
De heer Euser geeft aan dat te zullen meenemen in de analyse van de bezuinigingen. Voorts meldt hij 
dat, als er extra kosten zijn voor een 4e wethouder, deze verwerkt worden in de begroting die sluitend 
moet zijn. Dus worden  deze meegenomen in de ombuiging. Hij hoopt dat er na het zomerreces 
gedebatteerd kan worden over het CUP. Ten aanzien van de onvermijdbare en niet-uitstelbare kosten.  
geeft hij aan dat er een ambtelijke toets is. De bestuurder en uiteindelijk het college zijn 
eindverantwoordelijk. De verantwoordelijke voor een bepaalde afdeling en/of klantgroep heeft altijd de 
mogelijkheid om te onderbouwen en het college te overtuigen van het feit dat  bepaalde kosten niet-
uitstelbaar en niet vermijdbaar is. Opbrengsten uit buitenreclame is volgens hem een voorbeeld van 
samenwerking met ander gemeenten die loont. In Barendrecht maakt men hier ook gebruik van. Hij 
meldt dat 1 mast op zichtlocaties al snel zo’n € 50.00 oplevert.  Op de vraag waarom ook bij subsidies 
niet de o-lijn wordt aangehouden antwoordt hij dat het college misschien daar ook wel op gaat 
uitkomen. Maar voorlopig heeft het college gekozen voor de standaard aanname. Maar daar zal nog  
kritisch naar gekeken worden. Verhuur. Hij meldt dat er nog geen goed inzicht is in de opbrengsten uit 
verhuur.  Voor wat betreft de inzet van externe experts zegt de heer Euser in eerste instantie gebruik 
te maken van de deskundigheid  die in de eigen gemeente voor handen is.  Voor 2011 zal bezien 
worden of er extra medewerkers nodig zijn en of dat in de begroting inpasbaar is.  
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De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij bij de 1ste verkenning in het CUP iets over CAI zag staan. 
Hij weet  dat er in oktober besluitvorming over de CAI voorzien is en vraagt zich af waarom dit niet 
terug te vinden is in het CUP.  
De heer Euser geeft aan dat de middelennotitie een duaal karakter heeft. Hij geeft aan dat er op dit 
moment de voorjaarsnota behandeld had moeten worden. Het college heeft zich in deze fase sterk 
gericht op het CUP waar een financiële onderlegger bij zit. In het coalitiedocument is aangekondigd 
dat er rond 1 oktober  een voorstel bij de raad ligt voor  verzelfstandiging, verglazing of niet. Hij meldt 
dat daar ook een financiële opzet bij zal zitten.   
De heer Gardeitchik  vraagt waar de raad op 28 juni nu precies mee gaat instemmen?. Waar geeft de 
raad  zijn fiat aan.   
De heer Euser zegt dat dit is aan het maken van een begroting 2011 op basis van deze kengetallen. 
Het college gaat verder aan de slag met de ombuigingsrichtlijnen.  Dat mondt uit in 2 documenten, een 
begroting en een ombuigingsvoorstel met begrotingswijziging.   
De heer Goedknegt geeft aan dat het college aan de raad vraagt om akkoord te gaan met de 
richtlijnen. En op basis daarvan wordt de begroting opgesteld. Hij vraagt of, als hij hiermee akkoord  
gaat hij ook akkoord gaat met de gevolgen van de 19 fte die verwerkt zitten in de begroting.  
De heer Euser geeft aan dat het college nu om toestemming vraagt om de begroting 2010-2014 op 
basis van de vertrekpunten op te stellen. En daarnaast met verdere uitwerking van de 
ombuigingsvoorstellen. Op basis hiervan zal de raad uiteindelijk zijn keuzes moeten gaan maken. Hij 
voegt toe dat er nu nauwelijks personele gevolgen aan zullen zitten.  
De heer Goedknegt vraagt zich af wie de maatregelen goedkeurt. En hij vraagt of hij, door het 
aannemen van dit voorstel, akkoord gaat met de maatregelen.   
De heer Euser meldt dat de gevolgen van het CUP separaat zichtbaar worden gemaakt en dat daar nu 
niet over besloten wordt.  
De heer Goedknegt vraagt de wethouder nader te bezien of er niet iets te halen valt binnen  de 
grondexploitaties. Ook wil  hij  weten of woningbouwprognoses allemaal en volledig zijn meegenomen.  
De heer Euser zegt toe dit te zullen nagaan.   
De heer Van Wolfswinkel geeft aan behoefte te hebben aan maar ook moeite te hebben met het 
agenderen van het CUP nà het zomerreces. Er wordt nu twee keer over hetzelfde stuk gedebatteerd.  
Hij vraagt zich af of het college nog tijd heeft voor het aanpassen van de begroting. Volgens hem is het 
zo dat de raad de begroting pas in oktober in bezit  krijgt. Is het niet handiger als de raad op 28 juni 
richtlijnen meegeeft aan het college.  
De heer Euser geeft aan dat het CUP niet bol staat van nieuwe ambities en verwacht geen torenhoge 
bedragen voor nieuw beleid.  Gelijktijdig met de begroting wordt een overzicht met mogelijke 
ombuigingen voorgelegd. De raad neemt daar dan gelijktijdig een besluit op.  
De Voorzitter geeft aan dat dit stuk op debatlijst komt te staan in de raadsvergadering van 28 juni 
2010. Hij meldt dat er toezeggingen  zijn  gedaan over de prognoses woningbouw, cijfermatige 
onderbouwing WMO en rente voor externe financieringen bezien.  Het inzichtelijk maken van de 
personeelsbezetting en nader beschouwen van de grondexploitaties komen na het zomerreces.  
 

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


