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1.0 Inleiding 
 
Voor u ligt de 1e Tussenrapportage (TR) 2011 over de periode tot en met maart 2011.  
 
Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de kwartaalrapportage € 610.463,-
negatief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2011 komt daarmee naar verwachting uit op  
€ 439.918,- negatief. Voor een overzicht van de afwijkingen verwijzen wij u naar paragraaf 5.0 
financieel overzicht. 
Het saldo van de programmabegroting 2011-2014 ontwikkelt zich als volgt: 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Primitieve Begroting -3.333.566 -4.875.189 -5.222.103 -3.762.770 
        
uitname reserve kredietcrisis 633.260 765.500 226.750 20.264 
uitname reserve WWB   150.000 350.000   
uitname reserve Herstraten   250.000 200.000   
uitname Alg.reserve (Toekomstvisie 
incl.Structuurvisie) 66.667 66.667 00.000 206.486 

Inzet incidentele middelen t.g.v. resultaat 699.927 1.232.167 776.750 226.750 
        
Saldo Primitieve Begroting -2.633.639 -3.643.022 -4.445.353 -3.536.020 
        
CUP 2010/2014 + extra budgetruimte -1.610.323 -1.386.455 -1.122.441 -1.166.615 
Ombuigingspakket 2011-2014 4.289.995 5.052.367 5.584.200 5.466.841 
Saldo bij vaststelling begroting 2011 46.033 22.890 16.406 764.206 
         
Saldo 2e TR 2010 86.599 35.804 16.665 -429.756 
Uitkomsten september circulaire 2010 37.913 160.118 237.223 251.698 
Saldo 1e TR 2011 -610.463 -946.594 -659.007 -685.373 
          

Saldo nà 1e Tussenrapportage 2011 -439.918 -727.782 -388.713 -99.225 

 
De begroting 2011-2014 is tot stand gekomen met inbegrip van de eerste ronde ombuigingen nadat 
de gevolgen van de economische crisis voor onze gemeente duidelijk werden. Ondanks het uitblijven 
van het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG is het duidelijk dat wij de komende jaren met een grote 
financiële taakstelling te maken hebben, waarin het maken van keuzes in het voorzieningenpakket 
onontkoombaar is. 
De exacte hoogte van de taakstelling is ten tijde van het opstellen van de 1e Tussenrapportage nog 
niet te bepalen. Breekpunt bij het uitblijvende bestuursakkoord zijn de egalisatiekortingen verbonden 
aan de overdracht van taken. De geplande presentatie van het bestuursakkoord en de 
ledenraadpleging op 20 april is door de VNG tot nader order uitgesteld. 
 
Of de meicirculaire 2011 de gewenste duidelijkheid gaat verschaffen is nog ongewis. Als gevolg van 
de genoemde onzekerheden zien wij in deze tussenrapportage af van een herberekening van de 
algemene uitkering als gevolg van de gewijzigde woningbouwprognose en de doorwerking uit de 
jaarrekening 2010.  
 
Bij de discussie over de voorjaarsnota 2012 houden wij vast aan de eerder gepresenteerde 
taakstelling, vermeerderd met de uitkomsten van deze tussenrapportage. 
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Enkele high lights 
 
Voortgang traject verkoop CAI Albrandswaard 
In januari heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om het scenario “verkoop van het CAI netwerk en 
klantenbestand” als eerste uit te werken en het eindresultaat van de onderhandeling voor te leggen 
aan de raad.  
Het proces is onderverdeeld in drie fasen.  Fase 1 is het verrichten van een due dilligence onderzoek 
(boekenonderzoek) en het opstellen van de randvoorwaarden en de gunningscriteria voor de verkoop 
van de CAI. Deze fase is afgerond. Fase 2 is het benaderen van potentiële geïnteresseerde bedrijven. 
Diverse marktpartijen zijn geïnteresseerd om een bod uit te brengen op het netwerk en het 
klantenbestand en zijn bezig hun voorstellen op te stellen om het netwerk over te nemen. Vervolgens 
beslist de raad, op voorstel van het college, met welke exclusieve aanbieder(s) de onderhandelingen 
kunnen worden gevoerd. Deze fase wordt waarschijnlijk in mei afgesloten. Fase 3 is het uitvoeren van 
de onderhandelingen met de geïnteresseerde partij(en) en het formuleren van het concept 
raadsvoorstel na afronding van de contractonderhandelingen 
Het gehele proces wordt begeleid door een stuurgroep, waarin de gemeente en de adviseurs zitting 
hebben. Vanuit de gemeenteraad is de begeleiding via de Begeleidingscommissie.  Deze 
begeleidingscommissie is drie keer bijeen gekomen en heeft onder meer gesproken over de diverse 
onderzoeken, het inrichten van het proces en gekeken naar de wijze waarop de opdracht van de 
gemeenteraad verder wordt ingevuld. 
De gemeenteraad heeft op 11 april gesproken over en ingestemd met de inzet van middelen om de 
uitvoering van het onderzoek vorm te geven naar het scenario voor de verkoop van het netwerk en het 
klantenbestand.  
 
Landschapspark Buytenland van Rhoon 
In 2010 is voor het gebied landschapspark Buijtenland van Rhoon het bestemmingsplan door uw raad 
vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal in dit project, dat in 2000 is opgestart. In 2010 is vervolgens 
gestart met het uitwerkingsplan voor een deel van het gebied. Onder leiding van de heer Heijkoop is in 
samenspraak met diverse partners in het gebied begonnen met het ontwikkelen van een inrichtings-en 
beheervisie. 
De provincie Zuid Holland en de gemeente hebben in 2005 de afspraak gemaakt dat de provincie 
75% betaalt van de gemeentelijke plankosten Landschapspark. De gemeente betaalt 25% hieraan 
met een plafond van € 250.000,--. (N.B. de interne kosten van de gemeente (eigen personeel) 
blijven voor rekening van de gemeente). 
Het bestemmingsplan heeft de gemeente vanaf 2007 tot en met het vaststellingsmoment op 26 april 
2010 € 1.410.944,13 gekost. 
Van dit bedrag is € 1.148.538,39 gedeclareerd bij de provincie Zuid-Holland. 
De provincie heeft van dit bedrag tot op heden € 467.000,00 aan de gemeente vergoed. 
Vanaf het moment van vaststelling van het bestemmingsplan (26 april 2010) tot vandaag (31 maart 
2011) heeft de gemeente € 205.000,00 bekostigd. De declaratie aan de provincie over 2010 (periode 
vanaf 26 april 2010) wordt bij de jaarrekening 2010 opgesteld en in juni 2011 bij de provincie 
ingediend. 
Over de afgelopen 2 jaar heeft de provincie de declaraties van de gemeente niet meer vergoed. Met 
tussenkomst van het ministerie lopen hierover op dit moment besprekingen. Het onlangs 
geformuleerde voorstel van het ministerie aan zowel provincie als gemeente om de gemeentelijke 
kosten te vergoeden behoudens een eigen gemeentelijke bijdrage van € 400.000,-- vinden wij een 
acceptabel compromis. Wij wachten het standpunt van de provincie over dit voorstel nog af. 
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2.0 Invulling stelposten ombuigingspakket / heroverwegingen 
 
In de begroting 2010 en 2011 is een pakket ombuigingen vastgesteld, waarvan enkele nog niet 
concreet in te vullen waren. In de tussenrapportages volgen wij de realisatie hiervan.  
Het betreffen de volgende ombuigingen. 
 
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
Besparing verzekeringen 30.000 30.000 30.000 30.000 
Netto voordeel centrale inkoop in 
BAR –verband 
Gerealiseerd 

Nog in te vullen 

 
70.000 
11.702 

58.297 

 
70.000 
24.990 

45.010 

 
90.000 
51.098 

38.902 

 
90.000 
27.157 

62.841 
Taakstelling 5% 
Gemeenschappelijke regelingen 
Gerealiseerd 

Nog in te vullen 

 
35.000 
12.500 

22.500 

 
35.000 
12.500 

22.500 

 
35.000 
12.500 

22.500 

 
35.000 
12.500 

22.500 
Totaal in te vullen ombuigingen 110.797 97.510 91.402 115.341 

 

2.1 Invulling nog nader te specificeren beleidsruimte 
 
In de begroting 2011- 2014 is voor een aantal beleidsdoelen extra budgetruimte opgenomen waarvoor 
de invulling nog concreet gedefinieerd dient te worden. Dit betreft de volgende stelposten. 
 
Digitale dienstverlening 
In de begroting 2011 is € 50.000,- vrij gemaakt om de (digitale) dienstverlening aan onze inwoners te 
verbeteren. Deze dienstverlening bestaat uit het inrichten van een kcc (klantcontactcentrum) en de 
dienstverlening via internet. Deze middelen worden gebruikt voor de onderzoekskosten c.q. project-
start-up kosten van het project. 
 
Extra lasten overhead Ridderkerk 
Voor 2011 zal met Ridderkerk een nieuwe overeenkomst gesloten moeten worden waarin onder 
andere de overheadkosten worden geregeld. In eerste instantie is de verwachting dat dit zal leiden tot 
een extra last van meer dan € 200.000,-. Binnen de budgetten is voor € 95.880,- al ruimte gevonden 
om de lasten te dekken. Op een stelpost is daarnaast voorlopig € 104.120,- “geparkeerd”. Zodra de 
nieuwe overeenkomst is getekend en duidelijk is waarop de lasten moeten drukken wordt de stelpost 
afgeraamd. 
 
Algemene Uitkering 
In de meicirculaire 2010 Algemene Uitkering zijn vergoedingen opgenomen voor specifieke taken. In 
afwachting van het definiëren van gemeentelijk beleid zijn de ontvangen inkomsten op een stelpost 
afgezonderd.  
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Afgezonderde inkomsten meicirculaire 2010:  2011 2012 2013 2014 
      -Instapcursussen inburgering 0       
      -Financiering ontwikkeling mgba en ORRA 27.863 0 62.195 27.757 
      -WUW-integratie 3.432 8.271 14.931 15.276 
      -Elektronisch kinddossier 7.499 7.499 7.499 7.499 
      -Maatschappelijke stage 8.369 8.369 8.369 8.369 
      -Integratieuitkering bibliotheek     13.788 13.788 
      -Langdurigheidstoeslag (correctie vorige circ) 23.000 23.000 23.000 23.000 
 Totaal: 70.163  47.139  129.782  95.689 

 
Met de onderdelen Elektronisch kinddossier, Integratie uitkering bibliotheken en de Langdurigheids-
toeslag is in de lopende begroting al rekeninggehouden. De overige posten blijven voorlopig 
“geparkeerd” op de stelpost. In de volgende tussenrapportage(s) zal hierop worden teruggekomen. 
Voor de gevolgen hiervan op het saldo van de begroting wordt kortheidshalve verwezen naar het 
Financieel overzicht met bijbehorende toelichting. 
 

3.0 BAR –samenwerking 
 
U bent van ons gewend bij de tussenrapportage een update van de lopende BAR projecten te 
ontvangen. Begin 2011 hebben de BAR directies een plan van aanpak opgesteld voor de 
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de drie gemeenten. Ook hebben de colleges van de 
BAR gemeenten in een gezamenlijke bijeenkomst gesproken over het rapport “Centralisatievariant 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving”. Hierover hebben zij medio april 2011 nog geen gezamenlijk 
standpunt ingenomen. Op dit momenten zijn de inspanningen er in BAR-verband op gericht het 
toekomstperspectief van de samenwerking op diverse gebieden opnieuw in kaart te brengen.  
 

4.0 Stand van zaken uitvoering van het CUP 
 
Voor de stand van zaken van de uitvoering van het CUP verwijzen wij naar de bijlage I. 
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5.0 Financieel overzicht mutaties 1e Tussenrapportage 2011 
FCL ECL ink product omschrijving

uitg Positief Negatief 2012 2013 2014 2015

Burger & Bestuur
60010110 12310 U Gemeenteraad bovenwettelijke uitkering voormalig personeel -48.000
60040130 34220 I Documenten afgifte baten lagere opbrengst gemeente leges -7.812 -61.583 -47.892 -49.319 -55.897

Burger & Bestuur 0 -55.812 -61.583 -47.892 -49.319 -55.897

Kennis & Welzijn
64800131 42362 U Leerlingenvervoer, aangepast vervoer meer vraag naar aangepast vervoer dan geraamd -120.000
66100110 41110 I W et W erk & Bijstand inkomensdeel hogere incidentele aanvullende uitkering 170.611
66110110 41000 I Sociale Werkgelegenheidsvoorziening hogere rijksbeschikking ontvangen 20.275
66140520 34100 U Rotterdampas hogere kosten -50.000
67140110 42055 U Gezondheidszorg algemeen extra inspecties k inderopvang -15.743

Kennis & W elzijn 190.886 -185.743 0 0 0 0

Ruimtelijke ordening & Wonen
68230141 34102 I Omgevingsvergunning lagere opbrengst door tragere woningbouw -246.000 -265.000 0 0 0
68300118 33000 I Ontwikkeling Hart van Ghijseland correctie verlies Ghijselanden 17.356

Ruimtelijke ordening & W onen 17.356 -246.000 -265.000 0 0 0

Buurt & Buitenruimte
62100170 30000 U Fietsenstalling bewaking door Stadstoezicht Rotterdam -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
62100210 34210 U Gladheidsbestrijding aanvulling voorraad wegenzout -12.000
67210110 div. Exploitatie bedrijfscontainers lagere opbrengst vanwege concurrentie -67.000 -78.000 -89.000 -90.000 -90.000
67230160 34000 U Sanering verkeerslawaai Gr. Kruisweg onderzoek geluidsanering -40.000
67230160 34000 I Sanering verkeerslawaai Gr. Kruisweg teruggevorderde BTW 317.351

Buurt & Buitenruimte 317.351 -194.000 -153.000 -164.000 -165.000 -165.000

Middelen & Economie
51510100 34705 U Personeelsbeheer verplicht Periodiek Medisch Onderzoek -10.000
69130120 21050 I Deelnemingen lagere dividenduitkeringen -425.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

div. CAI Resultaat CAI vanwege verkoop uit begroting -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
div. Ombuigingen 2010/2011 Niet gehaalde ombuigingen begroting 2010/2011 -97.510 -91.402 -115.341 -100.000

69220120 00029 U Ste lpost Inzet afgezonderde inkomsten 30.499 30.499 44.287 44.287 44.287
69220120 00006 U Ste lpost Overwerk ivm zaterdagopenstelling en strenge winter -50.000

Middelen & Economie 30.499 -485.000 -467.011 -447.115 -471.054 -455.713

TOTAAL 556.092 -1.166.555
Saldo 1e tussenrapportage 2011 -610.463 -946.594 -659.007 -685.373 -676.610

1e Tussenrapportage Structurele gevolgen
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5.1 Toelichting op het financieel overzicht 
 
In dit onderdeel wordt een puntsgewijze financiële toelichting per programma gegeven op de 
ontwikkelingen in de 1e kwartaalrapportage 2011. 
 
Programma – 2 Burgers & Bestuur 
 
Bovenwettelijke uitkering 
Van rechtswege heeft een voormalig medewerker recht op een bovenwettelijke uitkering. Deze last,  
€ 48.000,- op jaarbasis, is niet in de begroting 2011 verwerkt. Dit moet alsnog gebeuren. 
 
Document afgifte baten 
Documentenafgifte baten. De raming voor de baten van de documentenafgifte is gebaseerd op een 
meerjarig overzicht van documenten die de afgelopen jaren zijn uitgegeven en waarvan het 
aannemelijk is dat deze de komende jaren zullen worden vernieuwd, met in achtneming van de 
wettelijke termijnen daarvoor. Voor de jaren vanaf 2012 valt de raming circa € 50.000,-. structureel 
lager uit. Overigens was in de eerste begrotingswijziging over 2011 een ombuiging voorgesteld voor 
Publiekszaken van € 50.000,-. Op basis hiervan zijn de tarieven van de gemeentelijke leges met 15% 
verhoogd. Ondanks deze tariefsverhoging wordt de ombuiging uit 2011 per saldo dus niet 
gerealiseerd. Op dit moment wordt er geen mogelijkheid gezien dit bedrag alsnog op andere wijze om 
te buigen binnen de afdeling Publiekszaken. 
 
Programma – 3 Kennis & Welzijn 
 
Leerlingenvervoer 
Steeds meer leerlingen krijgen een indicatie dat zij gebruik kunnen maken van het aangepast vervoer. 
Reeds enkele jaren wordt gerapporteerd dat de kosten van het vervoer de pan uit rijzen en dat de 
verordening wellicht zal moeten worden herzien.  Het onderwerp zal ook worden meegenomen als 
ombuigingsvoorstel in de voorjaarsnota 2012. Voor het begrotingsjaar 2011 dienen de extra uitgave 
ad € 120.000,- wel opgenomen te worden in de begroting.  
 
Wet Werk & Bijstand inkomensdeel 
In 2010 is een aanvraag voor het noodfonds ingediend over 2009 op grond van de IAU (Incidentele 
aanvullende uitkering). Op deze aanvraag is positief beslist en is een aanvulling op het WWB-
Inkomensdeel toegekend van € 270.611,-. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat is 
aangevraagd. Noch in 2009, noch in 2010 is een IAU-bedrag als inkomst opgenomen in de begroting. 
In 2010 bestond grote onzekerheid over de toekenning ervan: nieuwe kabinetsplannen, eventuele  
 
bezuinigingen op de WWB (Wet Werk en bijstand). Omdat bij het sluitend maken van de begroting 
2011 wel rekening is gehouden met een uitkering van € 100.000,- wordt geadviseerd € 170.611,- op 
de post WWB-inkomsdeel bij te ramen. 
 
Sociale Werkgelegenheidsvoorziening 
Bij de opstelling van de begroting was de rijksbijdrage nog niet bekend. Uitgegaan is toen van de 
toegekende rijksbijdrage 2010. Begrote budget van het Ministerie van SoZaWe € 993.835,-. Het 
toegekende bedrag is bij beschikking verhoogd tot € 1.014.110,-. Het verschil, een bedrag van  
€ 20.275,-, kan worden bijgeraamd op de inkomstenpost WSW. 
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Rotterdampas 
Steeds meer inwoners maken gebruik van deze Rotterdampas. De lasten van dit product worden 
verantwoord op de functie minima. Binnen deze functie is echter ook onvoldoende budget om het 
tekort aan te vullen. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 zal er een ombuigingsvoorstel 
worden gedaan. 
 
Gezondheidszorg algemeen 
De recent ontvangen concept jaarrekening 2010 van de GGD (geagendeerd voor AB GGD 21 april 
2011) geeft een nog na te betalen bedrag aan van € 3.115,- t.b.v. de inspecties kinderopvang en een 
bedrag van € 16.128,- t.b.v. uitgevoerde preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) op de 
scholen. De overschrijding van het budget kinderopvang is veroorzaakt door de in 2010 toegevoegde 
inspecties gastouders waarvan de kosten niet geraamd waren. De overschrijding van het budget 
PGO’s heeft te maken met een inhaalslag welke in 2010 uitgevoerd is. Bij het opstellen van de 
jaarrekening 2010 was rekeninggehouden met een nabetaling van € 3.500,-. Per saldo is € 15.743,- 
extra budget nodig. 
 
Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen 
 
Omgevingsvergunning baten 
De hoogte van de inkomsten van bouwleges is sterk afhankelijk van de woningbouwproductie van 
onze gemeente. Nog steeds loopt de woningbouwproductie ten gevolge van de kredietcrisis achter op 
de planning. Bij de woningbouwlocaties Portland en Essendael worden slechts kleine projecten 
opgestart. De realisatie van deze locaties wordt daarvoor over veel meer jaren uitgespreid. Dit heeft 
ook directe gevolgen voor de begrote leges inkomsten. Gelet op het langzame tempo waarin de 
locaties worden afgebouwd, wordt geadviseerd de inkomsten aan bouwleges structureel te verlagen 
naar € 490.000,-. 
 
Centrum Ontwikkeling Poortugaal 
In de afsluiting van de jaarrekening is een onterecht verlies genomen van € 17.356,- door afsluiting 
van het project Ghijselanden. Dit verlies is een onderdeel van het project Centrumontwikkeling 
Poortugaal. Het huidige resultaat dient met € 17.356,- positief bijgesteld te worden ten laste van 
Centrumontwikkeling Poortugaal. 
 
Programma – 5 Buurt & Buitenruimte 
 
Fietsenstallingen 
Tot 2011 was jaarlijks voor de bewaking fietsenstallingen € 25.000,- begroot. Echter met de 
ombuigingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2011 zijn de bewakingskosten geschrapt. Uit het 
oogpunt van werkgelegenheid is in eerste instantie toch besloten de fietsenstalling(en) bemenst te 
houden. De bewaking fietsenstallingen wordt uitgevoerd door Stadstoezicht Rotterdam. De kosten 
hiervoor bedragen jaarlijks € 75.000,-. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij, gezien het 
structurele karakter van deze extra uitgave, ons genoodzaakt gezien de mogelijkheid van andere 
bewaking (bijv. met camera’s) te onderzoeken zodat deze extra uitgave in de toekomst niet nodig is. 
Voorlopig hebben wij de structurele ophoging van deze claim dan ook geschrapt. 
 
Gladheidbestrijding 
Meer wegenzout verbruikt en meer inzet van personeel als gevolg van een vroege inval van vorst- en 
sneeuwperiode. De overschrijding bedraagt € 12.000,-. 
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Exploitatie bedrijfscontainers 
Door de toegenomen concurrentie staan de tarieven van de bedrijfscontainers sterk onder druk. 
Hierdoor vallen de inkomsten structureel lager uit. Als we rekening houden met de ZBB ramingen dan 
is de exploitatie van de bedrijfscontainers nog licht winstgevend. Er loopt momenteel een onderzoek 
naar de vraag of de gemeente de exploitatie van de bedrijfscontainers nog in eigen beheer wil 
houden. 
 
Sanering geluidslawaai Groene Kruisweg 
De uitvoering van het onderzoek naar de geluidsanering van de woningen vergt nader onderzoek. Op 
jaarbasis worden de lasten hiervan geschat op ongeveer € 40.000,-. Daarnaast speelde al geruime tijd 
een BTW kwestie. In het eerste kwartaal 2011 heeft de belastinginspecteur aangegeven deze aan ons 
te restitueren. Het betreft een bedrag van  € 317.351,-. 
 
Programma – 6 Middelen & Economie 
 
Preventief Medisch Onderzoek 
De Arbo-wet verplicht werkgevers om werknemers eens in de zoveel tijd te laten onderzoeken door 
middel van een preventief medisch onderzoek. Doel is om arbeidsrisico’s zo veel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. De gemeente Albrandswaard heeft ervoor gekozen om elke drie jaar een 
gecombineerd Arbo onderzoek uit te zetten binnen de organisatie. Het Arbo onderzoek is opgebouwd 
uit drie onderdelen: 
- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
- Preventief medisch onderzoek (PMO) 
 
Vorig jaar is de RI&E en het MTO uitgevoerd, maar gezien de budgetfreeze is het PMO 
niet uitgevoerd. Het PMO wordt in het najaar van 2011 uitgezet binnen de gehele organisatie. De 
kosten hiervoor zijn € 10.000,-. Deze kosten zijn niet meegenomen in het ARBO budget van 2011.  
 
Dividenduitkeringen. 
Inmiddels hebben wij de jaarverslagen ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten, Eneco en 
Evides over 2010. Hieruit blijkt dat de te ontvangen dividenden sterk achterblijven bij de ramingen in 
de begroting. 
 
De Bank Nederlandse Gemeenten realiseert over 2010 een winst van € 257 miljoen. Deze winst 
resulteert in een dividend per aandeel van € 2,30 (2009 € 2,49). Uitgaande van 3.510 aandelen geeft 
dit een dividendopbrengst van € 8.073,-. 
Eneco heeft over 2010 een netto-resultaat gerealiseerd van € 141 miljoen. Aan de aandeelhouders is 
voorgesteld 50% zijnde € 70,5 miljoen uit te keren. Per aandeel bedraagt het dividend € 14,18. 
Uitgaande van 20.830 aandelen bedraagt het dividend € 295.369,-. Over 2009 bedroeg het dividend  
€ 370.774,-. In de begroting was echter rekening gehouden met een herstel van de 
dividenduitkeringen naar een niveau van voor de splitsingswet. In de begroting is uitgegaan van een 
stijging van het dividend van € 200.000,-, terwijl de uitkering € 75.000,- lager blijkt te zijn. 
 
Ook Evides heeft haar jaarcijfers 2010 gepresenteerd. Evides werkt met twee dividend uitkeringen 
gedurende het jaar. Naast het slot dividend over 2010 ontvangen wij dit jaar een interim-dividend over 
2011. Op basis van het slot dividend 2010 verwachten wij dit jaar een bedrag van € 175.000,- aan 
dividend van Evides te ontvangen. In totaliteit zal aan dividenden een bedrag van € 500.000,- 
ontvangen worden. Ten opzichte van de raming een nadeel van € 425.000,-. 
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Centrale Antenne Inrichting Albrandswaard 
In februari heeft de raad besloten de CAI een volgende stap te zetten in het verkooptraject. Gezien het 
vergevorderde stadium waarin dit traject zich bevind worden de structurele budgetten die tbv de CAI 
beschikbaar zijn gesteld vanaf 2012 uit de begroting gehaald.  
 
Niet gehaalde ombuigingen begroting 2010-2011 
In paragraaf 2.0 is opgenomen dat een aantal onderdelen van het pakket van ombuigingen uit de 
begrotingen 2010 en 2011 nog niet concreet ingevuld zijn. Deze bezuinigingen worden teruggedraaid 
en opnieuw dan wel in een andere vorm in de ombuigingen voor 2012 en verder betrokken. 
 
Stelpost 
Daarnaast kan, zoals vermeld in 2.1, Invulling nog nader te specificeren beleidsruimte, een deel van 
de afgezonderde inkomsten op de stelpost aan het saldo van de begroting worden toegevoegd omdat 
dit geen nieuw beleid betreft. 
 
Per saldo kan het saldo van de stelpost als volgt in de begroting verwerkt worden. 
Omschrijving: 2011 2012 2013 2014 
      -ten gunste begrotingssaldo  30.499,- 30.499,- 44.287,- 44.287,- 
      -“geparkeerd” op de stelpost 39.664,- 16.640,- 85.495,- 51.402,- 

 
Overwerkbudget 
Met overwerk is in de begroting slechts (uiterst) beperk rekeninggehouden. Door de strenge winter en 
de zaterdagopenstelling van publiekszaken zal deze raming niet voldoende zijn om de werkelijke 
lasten uit overwerk te dekken. Gezien het voorstel tot aanpassing openingstijden gemeentehuis in de 
voorjaarsnota 2012, is deze post incidenteel opgenomen. 
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6.0 Bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering is een essentieel onderdeel van de organisatie dat benodigd is om de verschillende 
voornemens uit de begroting te kunnen realiseren. Ten aanzien van de bedrijfsvoering berichten wij u  
over de volgende onderwerpen. 

- debiteurenpositie 
- kosten voor inhuur van externen 
- voortgang investeringen 
- grondbeleid 
- consolidatie vlottende schuld 

 
Debiteurenpositie 
 
Status uitstaande debiteuren > 90 dagen. 

2006 1e Tr. 2011 
Aanvraag Bouwvergunning (Bouwplan Mariput uitgesteld, 
betaling vindt plaats bij aanvang bouw) 60.022,00 
Diversen 1.253,25 

Totaal 2006 61.275,25 
2007  

Marktgelden 535,70 
Totaal 2007 535,70 

2008  
Marktgelden 541,75 
Uitgifte graf 476,32 
Claim te late oplevering Julianaschool (te verrekenen) 9.549,85 

Totaal 2008 10.567,92 
2009  

Reinigingsrechten/afval 630,70 
Grafrechten 772,20 
Volkstuinen 75,00 
Kosten bestuursdwang 7.424,16 
Huwelijk 628,10 
Marktgelden 568,00 
Bouw/sloopleges 23.414,00 
Totaal 2009 33.512,16 

2010  
CAI 16.456,03 
Reinigingsrechten/afval 3.171,56 
Bouwvergunningen 70.130,00 
Huren/erfpacht 3.420,86 
Grafrechten 1.616,00 
Omslagbijdrage 29.743,12 
Volkstuinen 88,00 
Markt 1.040,60 
Bestuursdwang 2.474,72 
Provincie, kostenaandeel landschapspark 666.841,36 
Leges 1.126,49 
Overige 81,93 

Totaal 2010 796.190,67 
2011  

De 1e Tussenrapportage gaat over de maanden januari tot en 
met 1 april. Gezien deze periode zijn er nog geen openstaande 
vorderingen ouder dan 90 dagen. 

 
Totaal generaal 902.081,70 
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Kosten voor inhuur van externen 
In het geval van langdurige ziekte van medewerkers die wettelijk verplichte taken uitvoeren en waarbij 
niet op andere wijze kan worden voorzien in de continuering van de werkzaamheden, huurt de 
organisatie externen in. Het streven is de inhuurkosten binnen de vacaturegelden (knelpuntenbudget) 
op te vangen. Hieronder is het overzicht opgenomen tot en met het eerste kwartaal. 
 
Knelpuntenbudget Algemeen:     2011 
  
Stand per 1-1-2011  €           111.100  
Uitbreiding arbeidsduur div. medewerkers  €            48.000- 
  
Totaal beschikbaar per 1-1-2011  €            63.100  
  
Te muteren  Bedrag  
  
Directie  
Begeleiding ZBB / Voorjaarsnota €              56.000 
  
Bouwen en wonen  
Leerplicht medewerker(s)  €              2.000  
  
Documentaire Informatie voorzieningen en Bodedienst  
Inhuur medewerkers Archief / DIV  
Tijdelijke aanstelling adviseur /ondersteuning DIV  €            20.000  
Stagevergoeding  €              1.350  
  
Publiekszaken  
Uitbreiding uren medewerker publiekszaken   €            29.000  
  
Uitvoering  
Inhuur buitendienst medewerker  
  
Beheer  
Inhuur verkeerskundig medewerker  €              6.560  
Stagevergoedingen  €              1.338  
Groenbeheerder  €              8.481  
  
Informatiebeheer  
Aanstelling geo beheerder  €            65.000  
Database beheerder  €            33.500  
  
Bestuur  
Inhuur beleidsmedewerker Bestuur  €            29.120  
Stagevergoeding  €              3.950  
  
CAI  
Inhuur adminstratief medewerker  €                   -    
  
Totaal te muteren  €           256.299  
  
Totaal beschikbaar na mutaties  €          193.199- 
Nog toe te voegen:  
Diverse vacatures  
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Vacaturegelden januari  €            34.912  
Vacaturegelden februari  €            34.912  
Vacaturegelden maart  €            34.912  
  
Totaal vacaturegelden  €           104.736  
  
Stand na de vacaturegelden en inhuur  €            88.463- 

 
Opm. 
- In het overzicht zijn de ingehuurde medewerkers geraamd tot en met einde contract. 
 
Voortgang investeringen 
 
Projecten onderhoud en renovatie buitenruimte 
De voorbereiding van het project Viaductweg/ Rijsdijk wordt gestart in 2011. Omdat de provincie in het 
2e deel van 2011 grootonderhoud aan de Groene Kruisweg gaat plegen lijkt niet verstandig deze 
hoofdaders in Rhoon ook af te sluiten. De uitvoering zal hoogstwaarschijnlijk in 2012 gaan 
plaatsvinden. 
Het project “Julianadriehoek, 3e fase Koninginnebuurt” wordt daarentegen uitgevoerd in 2011. Dit 
omdat de bouw van de Julianahof dermate voorspoedig verloopt dat we aansluitend aan het 
reconstructieproject Koninginnebuurt 2e fase, de Julianadriehoek kunnen uitvoeren binnen hetzelfde 
bestek.  
  
In bijlage II worden de ontwikkelingen en de voortgang van de investeringen inzichtelijk gemaakt. 



1e Tussenrapportage 2011 gemeente Albrandswaard  

15 

Grondbeleid 
In het onderstaande overzichten wordt gerapporteerd over de verkoop van gemeentelijke objecten en 
de urenverdeling voor het 1e kwartaal 2011 naar grondexploitaties respectievelijk investeringen. Over 
de voorgang van de ruimtelijke projecten rapporteren we in een apart document, het Meerjaren 
Perspectief Grondexploitaties (MPG), dat in het derde kwartaal aan de raad wordt voorgelegd. 
 
Verkoop gemeentelijke objecten  
Op 18 mei 2004 is door het college besloten om een aantal objecten te verkopen en van een aantal 
objecten de ontwikkelingen te blijven volgen.  
In onderstaand overzicht zijn uitsluitend de panden opgenomen die nog aandacht vragen. 
 
Pand Netto-opbrengst 

volgens overzicht 

Boekwaarde  Stand van Zaken 

Verkochte, maar nog niet overgedragen 
gemeentelijke objecten 

 

Albrandswaardsedijk 

131 

Nieuwe taxatie 

wordt gemaakt 

€ 675.920 Het pand is aangeboden aan kinderdagverblijf BonBon ter 

huisvesting van de gehele organisatie. Begin april vindt 

verder overleg plaats om te komen tot definitieve 

besluitvorming 

Slot Valkensteinsedijk 

5 

€ 375.000 € 0 Op het  object zijn door derden beslagen gelegd wegens 

een vermeende leveringsverplichting. De gerechtelijke 

procedure loopt. Afhankelijk van de uitkomsten van de 

procedure kan de opbrengst onder druk komen te staan. 

Nog niet duidelijk is wanneer een gerechtelijke uitspraak 

verwacht mag worden 

Ambachtsweg 2 € 64.905,50 € 26.942 Voorlopige overeenkomst met geïnteresseerde. Nog niet 

bekend is wanneer overdracht kan plaatsvinden, mede in 

verband met ernstige bodemverontreiniging (BBV 93176). 

 
Gemeentelijke objecten die nog niet zijn verkocht   

Slotsedijk 159 € 265.000 € 18.403 0p dit moment geen nadere ontwikkelingen. 

Welhoeksedijk 49 € 410.000 € 0 0p dit moment geen nadere ontwikkelingen. 

Emmastraat 44 € 380.000 € 170.231 Er is een principe-overeenkomst met de 

projectontwikkelaar. Het pand valt onder de uitspraak van 

de kantonrechter in zake de ontruimingsbescherming 

BonBon.  

  
Uren naar investeringen en grondexploitaties 
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2007 en de meerjarenraming is besloten om geleidelijk 
de uren die toegeschreven worden naar de investeringen en grondexploitaties af te bouwen tot nul. 
Alleen voor de grondexploitaties is nog een bedrag geraamd van ca. € 173.510,-. De uren die besteed 
worden aan de vinex locatie Portland kunnen (deels) worden doorbelast aan de OMMIJ. 
Vooralsnog verwachten wij dat de werkelijke urentoerekening binnen de ramingen blijven. 
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  2011 2011 2011 2011 2011 2011 
  begroot begroot t/m  begroot begroot t/m 
  primitief bijgesteld 1e kw. primitief bijgesteld 1e kw. 

     €  € € uren uren uren 

Albrandswaardsedijk 131 5.093 5.093 80 64 64 1 
Overhoeken III 25.000 25.000 2.060 313 313 26 

Centrum Poortugaal 20.369 20.369 2.860 255 255 36 
Voormalig terrein Don Boscoschool 4.244 4.244 0 53 53 0 
Herinrichting voetbalvelden 
Poortugaal 2.546 2.546 0 32 32 0 

Plan Rhoon Zuidoost Essendael 50.001 50.001 1.020 625 625 13 

Centrum Rhoon 58.899 58.899 35.620 736 736 445 
Voormalig terrein Ringelberg 0 0 480 0 0 6 
Voormalig terrein 
buitendienst/brandweer 0 0 0 0 0 0 

Boomgaard Zuid 0 0 0 0 0 0 

Ontwikkeling hart van Ghijseland 0 0 0 0 0 0 

Polder Albrandswaard 0 0 1.920 0 0 24 
Ontwikkeling Polder Kijvelanden 0 0 320 0 0 4 
Herontwikkeling terrein Geeve 
Kruisdijk 0 0 240 0 0 3 

Hofweg vml terrein de Ronde 0 0 0 0 0 0 
Restauratie boerderij Verhoeff 
Kerkstraat 0 0 0 0 0 0 
Ontwikkeling Poortugaal West nabij 
A4 0 0 0 0 0 0 

Ontwikkeling 6 ha.  0 0 1.140 0 0 14 

Ontwikkeling Klepperwei 0 0 80 0 0 1 
Herontwikkeling lokatie 
gemeentehuis 7.358 7.358 0 92 92 0 

         

Sub-totaal grondexploitaties 173.510 173.510 45.820 2.169 2.169 573 
Portland   € 80 per uur 147.700 147.700 85.100 1.846 1.846 1.064 

Grondexploitatie 321.210 321.210 130.920 4.015 4.015 1.637 

        
Investeringen algemeen 0 0 24.700 0 0 309 

Investeringen  algemeen 0 0 85.100 0 0  309 

        

Investeringen + grondexploitatie 321.210 321.210 216.020 4.015 4.015 1.945 

 
Polder Albrandswaard 
In de oorspronkelijke planning was afronding van de Visie Polder Albrandswaard voorzien in het 4e 
kwartaal van 2010, als bouwsteen voor de Toekomstvisie. De korte ruimtelijke verkenning is in 2010 
uit het budget voor de Toekomstvisie betaald. Voor 2011 wordt voorgesteld de ontwikkeling van de 
Visie Polder Albrandswaard financieel los te knippen van het traject van de Toekomstvisie. 
Medio 2010 is, na een korte ruimtelijke verkenning, besloten een uitgebreider participatie traject in te 
zetten. Daartoe is een subsidie aan te vragen voor het opstellen van een Landschap 
Ontwikkelingsplan (LOP) bij het ministerie van LNV. December 2010 is een subsidie van € 100.000,- 
toegekend. Voor het Landschapsontwikkelingsplan leggen wij de raad een kredietvoorstel, vergezeld 
van een nieuw projectplan en communicatieplan ter besluitvorming voor.  
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Woningbouwplanning 
In onderstaand overzicht treft u de bijgestelde prognose van de woningvoorraad aan op basis van de 
inzichten per maart 2011. 
 

jaar per 1.1. 
Begin-

voorraad Toevoeging sloop 
Eindvoorr.per 

31.12 
Incl 

woonruimten 
Woonruimte 

bezetting 
aantal 

inwoners 
2010 9.777 224 6 9.995 10.961 2,21 24.192 
2011 9.995 84 0 10.079 11.045 2,28 24.991 
2012 10.079 49 1 10.127 11.093 2,28 25.183 
2013 10.127 51 2 10.176 11.142 2,28 25.292 
2014 10.176 120 1 10.295 11.261 2,28 25.404 
2015 10.295 119 2 10.412 11.378 2,28 25.675 
2016 10.412 232 157 10.487 11.453 2,28 25.942 
2017 10.487 106 46 10.547 11.513 2,28 26.113 

 
Overzicht woningbouwplanning Albrandswaard 
per jaar naar plangebied               
Locatie/jaar v 
oplevering 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totaal 
Poortugaal 0 9 6 31 0 80 40 0 0 166 

Rhoon 10 25 7 51 51 85 0 0 0 229 

Essendael 24 9 0 38 68 67 66 32 0 304 

Portland 50 6 38 0 0 0 0 0 0 94 

Sloop 0 -1 -2 -1 -2 -157 -46 0 0 -209 

Totaal 84 48 49 119 117 75 60 32 0 584 

 
Ten opzichte van de laatste planning, in de 2e tussenrapportage 2010, worden tot en met 2018 54 
woningen minder gebouwd. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door Plan Kleidijk waar geen 
rekening gehouden was met de sloop van 20 woningen, Centrumontwikkeling Rhoon waar 15 
woningen minder gebouwd worden en Portlandshoek fase 10b – 12 waar 18 woningen opgeleverd 
zullen worden. Daarnaast worden verschillende projecten in de tijd verschoven. 
 
Voor een actueel overzicht van de woningbouwplanning verwijzen wij naar bijlage III. 
 
Woningbouwafspraken 
In het convenant Woningbouw 2005-2010 met de Stadsregio Rotterdam is vastgelegd dat jaarlijks een 
woningbouwmonitor wordt gepresenteerd. De monitor vormt samen met gegevens over prestaties van 
hoog niveaurenovaties, stand van zaken omtrent gereedmeldingen woningen op 
functieveranderingslocaties, prestaties op Vinex-grote uitbreidingsgebieden e.d. de basis voor de 
financiële afwikkeling van de woningbouwafspraken. Aangezien bij de Stadsregio (nog) niet van alle 
gemeenten de gegevens ontvangen zijn is het vooralsnog niet mogelijk gebleken de afrekening op te 
stellen. 
 
Hierover wordt u in een later stadium geïnformeerd. 
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Voortgang IBP 
De onderstaande projecten uit het IBP zijn afgerond en worden dit jaar overgedragen aan de 
desbetreffende vakafdelingen waar ze in beheer worden genomen. Voor dit onderhoud moeten de 
ontvangende afdelingen c.q. teams zelf zorgen voor de benodigde onderhoudsbudgetten. Deze 
komen niet mee uit de reserve Andere Overheid. Voor een volledig overzicht over de voortgang van 
het IBP wordt verwezen naar bijlage IV. 
 
De volgende projecten gaan over naar de desbetreffende vakafdelingen: 
Omschrijving Project IBP Al overgedragen aan 

vakafdeling 
Naar Vakafdeling in 2011 

BAG 1.1  Bouwen en Wonen 
WABO 2.07 Bouwen en Wonen  
WKPB 1.5 Bouwen en Wonen  
WION 2.2  Informatiebeheer 
WRO 2.3 Bestuur  
DURP 2.4 Bestuur  
Risicokaart 2.5 Bestuur  
DMS 3.1 DIV  
DIS4FIS 3.2 Administratie & Adviseurs  
Invoering decentrale 
regelgeving 3.5 

Administratie & Adviseurs  

Deregulering 3.7 Juridische Zaken  
 
Consolidatie vlottende schuld 
Aangezien de rentetarieven voor kortlopend geld zeer aantrekkelijk zijn, maken wij binnen de grenzen 
van de wet Fido gebruik van de kortlopende kredietfaciliteiten van de BNG.  
De financiering met kort geld is door de wet Fido gelimiteerd tot de zogenaamde kasgeldlimiet. Voor 
onze gemeente bedraagt de kasgeldlimiet circa € 3,6 miljoen euro. De overschrijding van de 
kasgeldlimiet mag maximaal 2 kwartalen plaatsvinden. Daarna moet consolidatie plaatsvinden van de 
kortlopende schuld. 
 
Op 24 maart heeft conform de procedure uit het Treasurystatuut consolidatie van de vlottende schuld 
plaatsgevonden door een lening van € 3 miljoen af te sluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank 
(NWB) voor een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 3,49%. Gekozen is voor de NWB 
in verband met het uitbrengen van de beste offerte. Met de kosten van deze leningen is rekening 
gehouden binnen de totale financiering. Per 31 maart was het banksaldo nog negatief. De 
verwachting is dat op korte termijn de afrekening van het BTW Compensatiefonds 2010 en de 
afdracht van de gemeentelijke belastingen van het SVHW zullen worden ontvangen. Inzet is te 
voorkomen dat in 2011 een additionele langlopende geldlening aangetrokken hoeft te worden. 
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7.0 Budgettair neutrale wijzigingen tussen de programma’s 
Budgettaire verschuivingen tussen die de programma’s plaatsvinden zijn een raadsbevoegdheid. 
Deze dienen door de gemeenteraad geautoriseerd te worden.  
 
Zero Based Budgetting (ZBB) 
Het afgelopen halfjaar is door de gemeente het proces van Zero-Based-Budgetting (ZBB) uitgevoerd.  
Door de toepassing van het ZBB zijn de externe kosten voor alle producten kritisch tegen het licht 
gehouden door de voor de producten verantwoordelijke functionarissen. Het voordeel hiervan is dat 
het draagvlak onder de kredietbeheerders is toegenomen als het gaat om de budgetbewaking. Uit de 
lijsten blijkt een groot aantal, in absolute zin, beperkte over- en onderschrijdingen. Deze houden deels 
verband met verschuivingen tussen de diverse producten. Geconcludeerd kan worden dat door de 
ZBB de ramingen duidelijker en meer uniform zijn. Dit komt ook de verantwoording van de uiteindelijke 
kosten ten goede en heeft tot gevolg dat van eventuele over- en onderschrijdingen beter de oorzaak 
kan worden aangegeven. 
De uitkomsten die budgettair geen gevolgen voor het begrotingssaldo hebben, worden verwerkt in 
deze tussenrapportage. Het gaat voornamelijk om de budgettair neutrale wijzigingen voor de 
afdelingen / teams Bestuur, ICT en Facilitaire Zaken. 
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8.0 Budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma’s 
Budgettaire verschuivingen binnen de programma’s mag het college zelf autoriseren onder de 
voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden. Bedragen tot en met € 30.000,- kan de 
budgethouder zelf verschuiven en de verschuiving ter informatie in de eerstvolgende 
tussenrapportage aan het DT melden of, als dit niet meer mogelijk, via de productenrealisatie. 
Verschuivingen van bedragen boven de € 30.000,- tot € 100.000,- worden ter informatie gemeld aan 
B&W in de tussenrapportage. Indien het gaat om bedragen boven de € 100.000,- moeten deze ter 
informatie aan de gemeenteraad in de eerst volgende tussenrapportage aan de gemeenteraad 
gemeld te worden. Voor een specificatie van de mutatie op het niveau van product en kostensoort 
verwijzen wij naar bijlage V. 
 
Programma – 5 Buurt & Buitenruimte 
 
Onderhoud verhardingen 
Een aantal onderhoudswerken is in 2010 gestart. Hiervoor zijn destijds ook de verschillende 
verplichtingen met aannemers en leveranciers aangegaan. Zoals vermeld in de jaarrekening worden 
deze werken verder opgepakt en uitgewikkeld in 2011. Het restant budget 2010, totaal € 310.000,-, is 
gestort in de reserve (her)bestrating. Omdat deze lasten boven op het onderhoudsareaal van 2011 
komen, wordt een overschrijding verwacht. Voorgesteld wordt de budgetten t.b.v. de doorlopende 
werken te onttrekken aan de reserve. 
 
Kabels, leidingen en inritten 
Het afhandelen van en adviseren over vergunningen zijn opgedragen aan een adviesbureau. De 
kosten zijn budgettair neutraal gezien een verwachtte onderschrijding op de interne proceskosten. 
 
Invoering WION 
Door het (administratief) op orde brengen van de ligging van de CAI kabels, wordt € 60.000,- aan 
extra incidentele kosten gemaakt. Voorgesteld wordt deze laste eenmalig te dekken uit de voorziening 
IBP. 
 
Programma – 4 Ruimtelijke ordening & Wonen 
 
Invoering GBKN 
Voor de invoering van de nieuwe eisen van de basisregistratie Topografie, worden de incidentele te 
verwachten kosten geschat op € 80.000,-. Hiervoor is al een bedrag opgenomen in de reserve Andere 
Overheid. Voorgesteld wordt het benodigde budget ten gunste van de begroting uit de reserve te 
halen. 
 
Programma –6  Middelen en economie 
 
Opleidingsplannen 
Elk jaar maken de afdelingen als onderdeel van de afdelingsplannen een overzicht van opleidingen. 
Als meer opleidingen worden aangevraagd dan budget beschikbaar is, worden prioriteiten gesteld. 
Voor 2011 is deze prioritering zeer nadrukkelijk aan de orde, gezien de vereiste en gewenste 
opleidingen.  
 
Door herschikking van de budgetten kan aanvullende ruimte gevonden worden voor een bedrag van  
€ 7.600,-.  
 


