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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma F Middelen en 
Economie 

BBVnummer: 
99006 

Raadsvoorstel: 
99108 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
   Paraaf controller: Akkoord 
   Datum Paraaf Rob van der Stoel 16-5-2011 

15:39:49 
 
Onderwerp 
1e Tussenrapportage 2011 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. De Gemeenteraad voorstellen te besluiten: 
a. de structurele component uit deze tussenrapportage te verwerken in de begroting 2011-

2014 en te betrekken bij de ombuigingen van de begroting 2012; 
b. de budgettair neutrale begrotingswijziging goed te keuren zoals opgenomen in deze 

tussenrapportage; 
c. de mutaties van de investeringen c.f. pagina 14 van de 1e Tussenrapportage 2011 goed te 

keuren; 
d.   het negatieve resultaat voor 2011 vooralsnog ten laste te brengen van het  
      weerstandsvermogen. 

 
 
Samenvatting: 
Over de eerste drie maanden van 2011 is de 1e Tussenrapportage 2011 gemaakt. 
De 1e kwartaalrapportage 2011 sluit met een negatief saldo van € 610.463,-. Het totale negatieve 
exploitatiesaldo voor 2011 komt daarmee naar verwachting uit op € 439.918,-. Voor de 
meerjarenraming 2011-2014 loopt het saldo van de kwartaalrapportage van € 610.463,- negatief op 
tot € 420.032,- negatief. In de concept-meerjarenraming 2012-2015 (de voorjaarsnota) zal de 
structurele component worden verwerkt.  
 
 
Toelichting: 
Over de periode tot 1 januari tot en met 31 maart is de 1e Tussenrapportage 2011 opgesteld. 
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. Het saldo van de programmabegroting 2011-2014 ontwikkelt zich als volgt: 
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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 
  

Het resultaat van de 1e Tussenrapportage 2011 is wordt vooral veroorzaakt door de volgende posten: 
 
Negatieve ontwikkelingen; 

- Leerlingenvervoer    -/- € 120.000,- 
- Dividenden     -/- € 425.000,- 
- Omgevingsvergunning   -/- € 245.000,- 
- Bovenwettelijke uitkering v.m. personeel -/- €   50.000,- 
- Hogere lasten Rotterdampas  -/- €   50.000,- 
- Bewaking fietsenstalling   -/- €   75.000,- 
- Bedrijfscontainers    -/- €   65.000,- 
- Overwerk     -/- €   50.000,- 

 
Positieve ontwikkelingen; 

- Wet Werk & Bijstand    + € 170.000,- 
- BTW geluidsscherm Groene kruisweg + € 315.000,- 

 
Naast de wijziging met gevolgen voor het rekeningsresultaat zijn er ook budgettair neutrale 
wijzigingen. Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor het begrotingssaldo.  
Het college van B&W is bevoegd om deze overboekingen te accorderen, echter overboekingen 
binnen de programma's maar groter dan € 100.000,- moeten gemeld worden aan de raad. Budgettair 
neutrale wijzigingen tussen de diverse programma's zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad. In de 
hoofdstukken 7 en 8, de budgettair neutrale wijzigingen is een toelichting op deze wijzigingen 
opgenomen. 
 
Financiële aspecten: 
Zie bovenstaande toelichting. 
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Afgestemd met: 
Mt. 
 
 
Proces: 
Het College is voornemens om 2011 af te sluiten zonder substantiële tekorten. In 2011 zullen 
maatregelen genomen worden die het tekort terugbrengen naar, zo mogelijk, nihil.  In de 2e 
Tussenrapportage zullen wij u hierover nader informeren. 
In overeenstemming met de planning en controlcyclus is tussentijds gerapporteerd over de financiële 
afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011.  
 
Doel: 
De Tussenrapportage heeft als doel de raad een sturings- en controle instrument te bieden. 
 
 
Kosten: 
Zie bovenstaande overzicht. 
 
 
Bijlagen: 

  99013: 1e Tussenrapportage 2011  
  99015: Bijlage 1- CUP bij  1e tussenrapportage 2011   
  99017: Bijlage 2 - Investeringen bij 1e tussenrapportage 2011   
  99018: Bijlage 3 - Woningbouwplanning bij 1e tussenrapportage 2011   
  99020: bijlage 4 - Voortgang IBP bij 1e tussenrapportage 2011   
  99021: Bijlage 5 - Budgettaire neutrale wijziging binnen de programma's bij 1e 

tussenrapportage 2011   
 
 

 
Poortugaal, 17 mei 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

          
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


