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1. Aanbiedingsbrief 
 
1.1 Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2010 waarin wij ons verantwoorden voor het gevoerde bestuur en beleid in 
2010. Wij hebben de jaarrekening ook aan de accountant aangeboden voor het recht- en 
doelmatigheidsonderzoek. Zoals gebruikelijk is, zullen wij op de accountantsbevindingen in het 
raadsvoorstel reageren nadat de accountant zijn verklaring heeft uitgebracht. 
 
Deze jaarrekening is de eerste jaarrekening van het eind april 2010 aangetreden nieuwe college, 
bestaande uit de partijen EVA, PvdA en CDA.  
De periode januari - april van 2010 werd onze gemeente bestuurd door het college, gebaseerd op de 
coalitie van VVD, PvdA en CDA. 
 
Wij hebben het coalitiedocument uitgewerkt. Het collegeuitvoeringsprogramma 2010-2014 hebben wij 
de titel gegeven “met elkaar komt het voor elkaar”. Het collegeuitvoeringsprogramma, zoals wij dat 
hebben vastgesteld is dynamisch. Elk jaar willen wij het herijken in overleg met uw raad en aanpassen 
aan de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. 
 
Wij vinden dat onze bestuursperiode geslaagd is als burgers, ondernemers en bestuursleden van 
instellingen van Albrandswaard in 2014 vinden dat wij mensen met elkaar hebben weten te verbinden. 
Wij willen contacten leggen met en tussen onze burgers. Met elkaar in gesprek gaan. Samen opties 
voor oplossingen en kansen bekijken. De verbindingen zoeken in plaats van de verschillen. Duidelijk 
maken wat de invloed van burgers op de besluiten van de gemeente is. De taken verdelen tussen de 
burgers en hun gemeente. En natuurlijk: doen wat je belooft. Onze inzet is nadrukkelijk een 
constructieve relatie met de raad te onderhouden. De raad stelt immers de kaders, vertegenwoordigt de 
samenleving en is het orgaan waaraan wij verantwoording afleggen over ons bestuur.  
 
1.2 Het bestuurlijk en maatschappelijk landschap in 2010 
 
Met minder geld meer doen voor onze inwoners. Dat was de uitdaging in 2010. 
De wereldomvattende economische recessie heeft ook onze gemeente in de greep. De terugval in 
woningbouwactiviteiten, het groeiend beroep op de WWB door mensen die zonder baan zijn komen te 
zitten, de teruglopende inkomsten uit dividenden van bedrijven waaraan wij deelnemen zoals Eneco zijn 
voorbeelden van ontwikkelingen die diep inhakken op onze lokale samenleving en onze 
gemeentebegroting. Zij maakten ook de inzet van een paardenmiddel in onze organisatie noodzakelijk: 
de budgetfreeze. Deze maatregel heeft bewerkstelligd dat het welhaast onvermijdelijk oplopende 
begrotingstekort van € 2,6 mln. (2de tussenrapportage) kon worden bijgebogen tot een tekort van 
€ 1,1 mln. Nog fors, zult u zeggen. Dat is ook zo. Gegeven de economische omstandigheden en de 
relatief beperkte bijsturingsmogelijkheden van een lopende begroting zijn wij zeker niet ontevreden over 
dit financieel resultaat. Wij realiseren ons ook dat deze maatregel niet onbeperkt inzetbaar is. Immers, 
minimalisering van en onderhoud aan de openbare ruimte, de invulling van vacatures langer uitstellen, 
alle “smeerolie-kraantjes” in de bedrijfsvoering dichtzetten, zoals strikte beperking van opleidingen, 
excursies, congresbezoek e.d. kan zeker een poosje worden volgehouden. Als het echter te lang duurt 
wordt uiteindelijk de schade groter dan de besparing. Dit maakt dat een fundamentele herbezinning op 
onze inkomsten en uitgaven in 2011 door uw raad en ons college dan ook van vitale betekenis is. 
 
Wij hebben onze inspanningen in 2010 zien verschuiven van “zelfdoen” naar het actief stimuleren van 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen om prestaties te (blijven) leveren. De financiële 
omstandigheden dragen zeker aan deze koersverlegging bij. Het is hiernaast ook een bewuste keuze 
van ons college om burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen op te roepen en te stimuleren 
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verantwoordelijkheid te blijven nemen. In het overzicht van highlights over de resultaten in 2010 treft u 
veel voorbeelden van deze gedeelde verantwoordelijkheid aan. Wij zijn onze lokale samenleving 
hiervoor dankbaar en voelen veel trots voor onze burgers, ondernemers en bestuurders van 
maatschappelijke organisaties. Chapeau voor hun inzet! 
 
1.3 Belangrijke resultaten in 2010 
 
Uit onderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening blijft dat onze inwoners 
deze dienstverlening in 2010 waarderen met een 7,8. Dit valt volgens landelijke maatstaven in de 
categorie “zeer goed”. 
Uit de Leefbaarheidsmonitor, waarvan de resultaten begin 2010 aan u zijn gepresenteerd, blijken onze 
inwoners de leefbaarheid van onze gemeente te waarderen met een 7,3 wat bijna gelijk is aan het 
landelijk gemiddelde (7,4). Dit zijn positieve waarderingen. Toch blijft er veel werk aan de winkel. De 
eisen die inwoners aan de dienstverlening en leefomgeving stellen nemen toe en veranderen. Denkt u 
aan de groeiende betekenis van de dienstverlening via internet. Ook de informatiebehoeften van 
inwoners en ondernemers nemen toe. Sneller, beter, duidelijker, actiever, langs meer kanalen (internet, 
social media). Burgers verwachten van hun gemeente dat zij meegaat in deze ontwikkelingen. Burgers 
verwachten dat de woonomgeving er smetteloos uit ziet, lekker groen is, met speelvoorzieningen voor 
kinderen op de hoek, voldoende parkeergelegenheid biedt, sociaal veilig is en de dorpen over een goed 
toegerust voorzieningenniveau en verenigingsleven beschikken. 
Vanuit de 7 begrotingsprogramma’s trekken wij er hard aan in de behoeften van onze burgers te 
voorzien. 
Een aantal voorbeelden van de resultaten in 2010: 

- het aantal BOA’s is uitgebreid van 2 naar 4. Zij dragen bij aan een positieve veiligheidsbeleving 
en verbetering van de leefbaarheid in de woonomgeving (programma veilige gemeente); 

- vanuit de bredeschool-gedachte ontvangt de jeugd van Albrandswaard een innovatieve aanbod- 
combinatie van sport-spel-kunst-mediawijsheid en muziek (programma educatieve gemeente); 

- van de vlekkeloos verlopen doortocht van de Tour de France hebben veel Albrandswaarders 
genoten. Voor de Monumenten zijn beleidskader aan de raad aangeboden (programma 
culturele en recreatieve gemeente); 

- het Griendpopfestival, mede mogelijk gemaakt met steun van onze gemeente, is een succes bij 
onze jeugd. De invulling en de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn concreet 
gemaakt. Door succesvolle interactie tussen inwoners en gemeente is een aantrekkelijk 
speelterrein gemaakt bij De Sneeuwbal (programma gezonde en zorgzame gemeente); 

- het project Buurt Onderwijs Sport blijkt zijn vruchten af te werpen. De jeugd in onze gemeente is 
significant vaker en intensiever aan het bewegen geslagen. In samenwerking met de 
Sportstichting is de situatie van de binnensportaccommodaties in beeld gekomen. De uitkomst 
vormt een onderdeel van de inbreng bij de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 (programma 
sport); 

- de vaststelling door de raad van het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon is een belangrijke 
mijlpaal voor de ontwikkeling van het landschapspark. Hiermee bewijst de gemeente dat zij op 
adequate wijze haar bijdrage levert aan de uitvoering van de PKB Project Mainport Ontwikkeling 
Rotterdam.  

- Het verbeterde Speelruimteplan 2010-2020 biedt basis voor de eigentijdse inrichting van 
speelplekken voor de jeugd. In samenwerking met de Stadsregio werken wij aan de uitvoering 
van de lokale Klimaatagenda (programma groene gemeente); 

- project “Licht” in het centrum van Rhoon is in gebruik genomen. AH is gestart met zijn 
uitbreiding en modernisering. Hiermee is de basis gelegd voor een krachtige tweepolenstructuur 
in de Centrumontwikkeling Rhoon. Het Oral-Care-centre heeft zijn deuren geopend. Op de 
Julianadriehoek wordt met instemming van de omwonenden een leuk plan met woningbouw 
gerealiseerd (programma ondernemende gemeente); 
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- woningbouwcorporaties en gemeente hebben over en weer prestatieafspraken voorbereid. Het 
geluidscherm A15 draagt bij aan de leefbaarheid in Portland. We hebben inzicht gekregen in 
basisscenario’s voor de A4-zuid die wij samen met de gemeente Oud-Beijerland hebben 
onderzocht (programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting); 

- we hebben wettelijke basisregistraties ingevoerd, zoals de basisregistratie Adressen en 
Gebouwen, de basisregistratie Informatievoorziening Ondergrondse Netten en de 
doorontwikkeling van de basisregistratie GBA (gemeentelijke basisadministratie). In 
samenwerking met Ridderkerk en Barendrecht is een voorstel voor een krachtige 
uitvoeringsorganisatie op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving voorbereid. 
Dit betekent dat wij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in de toekomst 
adequaat kunnen uitvoeren. We beschikken over beleidskaders voor de burgerparticipatie 
(programma bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie); 

- door actieve sturing op het gemeentelijk risicoprofiel beheersen wij tevens onze budgetten 
beter. De budgetfreeze heeft bijgedragen aan de noodzakelijke beperking van de gemeentelijke 
uitgaven (programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Na een in 2010 succesvol 
afgesloten pilot zero-based-budgetting (ZBB), onderbouwen de budgethouders in 2011 alle 
ramingen opgenomen in de begroting. 

  
1.4 Hoofdlijnen financieel resultaat jaar 2010 
 
Invloed economische crisis. 
Duidelijk is dat de wereldwijde financiële crisis ook zijn invloed heeft gehad op het uiteindelijke resultaat 
van deze jaarrekening. Wij noemen in dit kader de volgende onderdelen: 
 Het achterblijven van het opleveren van nieuwbouwwoningen; 
 Lagere Algemene Uitkering; 
 Lagere opbrengsten uit de grondexploitaties; 
 Instroom in het kader van de Wet Werk en Bijstand; 
 Forse daling van de dividenduitkeringen. 
 
In de loop van het jaar hebben wij vooruitlopende op het ombuigingsproces getracht de schade te 
beperken door het invoeren van een budgetfreeze. Alleen uitgaven die beslist onvermijdelijk waren zijn 
toegestaan.  
 
Inmiddels bent u als raad met elkaar de richtinggevende discussie gestart over de mogelijke 
ombuigingen om de gemeente Albrandswaard op termijn financieel gezond te houden, waarbij tevens 
rekening is gehouden met een afgewogen voorzieningenniveau. In dit proces wordt rekening gehouden 
met een bedrag van € 3 – 5 miljoen aan benodigde structurele ombuigingen. 
 
Resultaat Jaarrekening 2010 
 
De Programmabegroting 2010 ging uit van een positief saldo van € 82.084,- . Na de eerste 
tussenrapportage 2010 werden we geconfronteerd met een negatief tussensaldo van de begroting van 
€ 1.720.967,- Na de tweede tussenrapportage 2010 is de uiteindelijke raming bijgesteld tot  
€ 1.698.475,- negatief. 
De Jaarrekening 2010, die het werkelijke financiële beeld over 2010 weergeeft, sluit met een tekort van  
€ 1.230.700,- negatief. Het structurele nadeel van per saldo € 132.000,- (voornamelijk de kosten van het 
minima-beleid veroorzaakt door de economische situatie) betrekken wij bij de 1e tussenrapportage 2011 
en voorjaarsnota voor de begroting 2012.  
 
In de paragraaf weerstandsvermogen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en 
het benodigde weerstandsvermogen.  
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De drie belangrijkste en grootste risico’s die we als gemeente lopen zijn:   
1. Verlaging van de Algemene Uitkering gemeentefonds doordat deze zijn gekoppeld met de 

rijksuitgaven. Indien de rijksbezuinigingen (€ 18 miljard) niet worden gehaald, levert de 
koppeling minder op en gaan we als gemeente minder aan rijksinkomsten ontvangen.  
We proberen deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen, binnen gestelde beleidskaders 
bij te sturen, en u middels periodieke rapportages (crisisbarometer, tussenrapportages) te 
blijven informeren; 

2. Risico’s ten aanzien van bouwprojecten, grondexploitaties en Ruimtelijke Ordening in het 
algemeen. In deze economische tijd is het noodzakelijk om scherp te zijn voor potentiële 
kansen en sturingsmogelijkheden om deze risico´s te beperken en te beheersen. Het is erg 
belangrijk om voor de diverse projecten (grond)exploitatieberekeningen op korte termijnbasis 
telkens te actualiseren waardoor de kansen en risico´s transparant en stuurbaar blijven; 

3. Lagere dividendinkomsten als gevolg van de economische situatie. Het door ons gehanteerde 
voorzichtigheidsprincipe rondom het ramen van dividenden moet grote schommelingen in de 
exploitatie voorkomen. 

 
Onze organisatie valt nu nog in klasse A, zijnde een uitstekend weerstandsvermogen. Gezien de 
huidige ontwikkelingen moeten wij zonder gedegen financiële heroverwegingen snel inboeten op ons 
weerstandsvermogen. De begroting zal de komende tijd onder druk komen te staan door de verwachte 
korting op de algemene uitkering vanaf 2012, de sterk verlaagde dividendopbrengsten, de druk op de 
uitgaven inzake de WMO/WWB, kostenstijging van het beheer van de openbare ruimte door 
areaaluitbreiding en de daarbij gepaard gaande beheerplannen, alsmede door onze al jaren onder druk 
staande personeelformatie in relatie tot de constante uitbreiding van (wettelijke) taken. Het is dus zeer 
essentieel, teneinde financieel gezond te blijven, de komende jaren vast te blijven houden aan een 
structureel sluitende begroting. 
 
In onderstaand overzicht kunt u in hoofdlijnen herleiden hoe het saldo van deze jaarrekening tot stand is 
gekomen. Een verdere uitwerking met een toelichting op de belangrijkste posten treft u aan in  
hoofdstuk 3. De toelichting van de afwijkingen per programma treft u aan in hoofdstuk 4. 
 
Saldo primitieve begroting 2010 -1.109.916 
Inzet incidentele middelen 680.000 
Ombuigingspakket 2010 512.000 
Saldo bij vaststelling begroting 2010 82.084 
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2009 -68.540 
Saldo 1e Tussenrapportage 2010 -1.734.511 
Saldo 2e Tussenrapportage 2010 -885.508 
Besparing uit budgetfreeze 908.000 
Saldo bijgestelde begroting 2010 -1.698.475 
Afwijkingen na 2e Tussenrapportage 2010 en budgetfreeze 467.775 
Jaarrekeningresultaat 2010 -1.230.700 
 

Ten opzichte van de concept-jaarrekening die u ontvangen heeft voorgaande aan de 
accountantscontrole zijn er de volgende mutaties geweest die hebben geleid tot een afwijking in het 
resultaat. 

Resultaat concept-jaarrekening    -1.107.401 
Dotatie voorziening wethouderspensioenen       - 79.728 
Nog te betalen factuur 28-3-2011 CAI-Eredivisie Live       - 48.291 
Correctie participatiebudget            4.720 
Definitief resultaat     - 1.230.700 
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2. Kerngegevens 
 

Omschrijving 2009 2010

 Inwoners per 31 december 24.188 24.192
 Inwoners leeftijd tot 20 jaar 6.125 6.123
 Inwoners 65 jaar en ouder 3.031 3.197
 Woonruimten per 31 december    (*1) 10.683         10.961           
 Gemiddelde 
 bezetting per 
 woonruimte 2,26 2,21

 Exploitatie-omzet     (*2) 52,6 50,2
 Idem, per inwoner 0 0

 Aantal fte's alg.dienst (*4) 137,4 138,7
 Idem, per 1.000 inw. 5,7 5,7
   
 Algemene uitkering    ( *2) 17,1 17,9
 Idem, per inwoner 706 738

 Reserves  (*2) 24,54 22,16
 Idem, per inwoner 1.015           916                

 Voorzieningen  (*2) 5,12 6,69
 Idem, per inwoner 212 277

 Opgen.vaste geldleningen  (*2) 33,7 40,5
 Idem, per inwoner 1.395 1.674

 Tarieven belastingen 
 en heffingen in : 
 a. OZB per € 2.500 2,42
Vanaf 2010 wordt OZB geheven als % van de WOZ
 a. % van WOZ - Eigenaren woningen 0,968% 0,09920%

 b. Afvalstoffenheffing 254,49 262,12
 c. Rioolrechten 153,25 165,51

 Woonlasten in € per woning     (*3) 649,73 675,63

*1)   Woonruimte + bijz. woonruimten
*2)   Bedragen x EUR mln. 
*3)   Meerpers.huishouden bij een WOZ-waarde van € 250.000 € 250.000 

*4)   Paragraaf bedrijfsvoering
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3. Belangrijkste afwijkingen per programma op externe baten en lasten  
In dit hoofdstuk treft u het verloop van het saldo van de begroting gedurende het begrotingsjaar en een 
toelichting van de belangrijkste afwijkingen ontstaan na de tweede tussenrapportage 2010 aan. 
In onderstaand overzicht kunt u het verloop gedurende 2010 volgen van de afwijkingen die uiteindelijk 
hebben geleid tot het negatieve jaarrekeningresultaat van afgerond € 1,1 miljoen negatief. 
 
Omschrijving Mutatie Stand  
Saldo begroting 2010
Saldo exclusief incidentele middelen -1.109.916
Inzet incidentele middelen:
J. Aanwending reserve kredietcrisis 680.000
Saldo inclusief de inzet van incidentele middelen -429.916
Ombuigingspakket:
 A. Aanschaf TAS en diversen. 60.000
B. Handhaving bestaande serviceniveau leerlingenvervoer; 35.000
D. Budgetbeperking WMO; 100.000
E. Annuleren uitbreiding sporthal; 60.000
F. Financiering budget herbestrating en asfaltverhardingen; 182.000
J. Opbrengst gronden Kijvelanden inzetten voor lastenvermindering in 
gemeentebegroting;

75.000

Saldo begroting inclusief ombuigingspakket 82.084
Structurele gevolgen 2e Tussenrapportage 2009:
I. Bedrijfsvoering -101.540
J.Algemene uitkering 93.000
J.Onroerende-zaakbelastingen -60.000
Saldo begroting bijgesteld 13.544
1e Tussenrapportage 2010:
 D.Brandmeldinstallaties Bonbon -35.000
 D.Vervangen plafondplaten Wozoco Portland -52.000
 F Openbare verlichting -55.000
 F Gladheidbestrijding -51.000
 F Exploitatie bedrijfsafvalcontainers -57.000
H. Bouwleges -300.000
H. Opstellen structuurvisie -65.000
  I. Interim griffier -36.000
 I. 2e kamer verkiezingen -20.000
 I. Vertegenwoordiging in rechte -26.000
 I. Tour de France -30.000
 J. CAI -269.000
 J. Dividend Eneco -400.000
J. Algemene Uitkering -324.000
 Diversen -14.511
Saldo begroting bijgesteld -1.720.967
2e Tussenrapportage 2010:
B. Leerlingenvervoer -50.000
D.Lagere rijksbijdrage WWB I-deel en WSW -280.000
D.Hogere uitgaven minimabeleid -70.000
F.Extra kosten programma Groene gemeente -80.000
I.  Inhuur interim Griffier -108.000
 I. Extra kosten tweede kamer verkiezingen -33.000
J. Lagere dividendinkomsten Eneco -190.000
Diverse afwijkingen -74.508
Saldo begroting bijgesteld -2.606.475
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Omschrijving Mutatie Stand  
Besparingen als gevolg van de budgetfreeze:
 D. WMO 250.000
F. Onderhoud verhardingen 225.000
F. Vervangen beschoeiingen 35.000
 I. Bedrijfsvoering 75.000
J. Temporiseren investeringen 78.000
J. Restantpost nieuw beleid 104.000
Diversen 141.000
Saldo begroting bijgesteld -1.698.475
Afwijkingen na 2e Tussenrapportage 2010:
 A. Brandweer en openbare orde en veiligheid 67.000
B. Educatieve agenda 99.000
 B. Leerlingenvervoer -80.000
 B. Brede school 35.000
 D. WWB, minima e.d -192.000
 D. Kinderopvang/peuterspeelzalen 45.000
 D. Jeugdgezondheidszorg/Centrum Jeugd en gezin 36.000
 D. Begraafplaatsrechten -52.000
E. Zwembad 36.000
F. Gladheidsbestrijding -26.000
 F. Speelvoorzieningen 39.000
 F. Exploitatie bedrijfscontainers -81.000
G. Herinrichting voetbalvelden (kasteeltuin) -65.000
G. Voormalig terrein buitendienst/brandweer -106.000
H. Bouwvergunningen -50.000
H. woonwagens 15.000
H. Uitbreidingsplannen 18.000
 I. Bestuursondersteuning -28.000
 I. Bevolkingsadministratie/GBA/Burgerlijke stand 70.000
J. Centrale antenne inrichting -258.000
J. Geldleningen/financieringsresultaat 165.000
J. Algemene uitkering 244.000
J. Onroerende-zaakbelastingen 99.000
J. Heffing en invordering belastingen 20.000
J. Dividenduitkeringen 46.000
J. Vrijval stelpost Investeringsplan 227.000
 Informatiebeheer 80.000
 Kostenplaats uitvoering en onderhoud voertuigen 50.000
Diversen 14.775
Saldo jaarrekening -1.230.700  
 
De jaarrekening 2010 geeft conform het BBV een analyse van de afwijkingen ten opzichte van de laatst 
vastgestelde begrotingswijziging, zijnde de 2e Tussenrapportage 2010 inclusief de besparing uit  
de budgetfreeze. In het financiële resumé voorafgaande aan de programma’s en de financiële 
toelichtingen per programma zijn de toelichtingen gebaseerd op de afwijkingen tussen de begroting na 
de 2e tussenrapportage en de uiteindelijke jaarrekening. Een samenvatting van de belangrijkste 
afwijkingen per tussenrapportage treft u bovenstaand aan, waardoor u vrij eenvoudig inzicht heeft in de 
ontwikkeling van het resultaat over het gehele jaar 2010. 
 
Een toelichting op de diverse posten treft u aan in de toelichtingen per programma. 
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PROGRAMMA A: VEILIGE GEMEENTE   
 
Welke maatschappelijke effecten hebben we bereikt / speerpunten beleid. 
Wij spannen ons in de sociale en fysieke veiligheid in de gemeente te waarborgen. Allereerst omdat dit 
een basistaak van de overheid is. Vervolgens omdat uit de wijkleefbaarheidsmonitor van de gemeente 
blijkt dat de inwoners dit één van de belangrijkste aspecten vinden in de waardering van hun 
leefomgeving en veiligheid bijdraagt aan het gevoel van welbevinden. Om een veilige leefomgeving te 
bereiken stemmen de gemeente (de regisseur) en de diverse organisaties hun inspanningen op elkaar 
af in een integraal veiligheidsbeleid. Dit komt naast de belangrijke inbreng van de bewoners. 
 
Wat is de doelgroep? 
Burgers en bedrijven in de gemeente Albrandswaard. 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het terugdringen van het 

gebruik van alcohol en 
drugs. 

De activiteiten uit het 
uitvoeringsprogramma Alcohol en 
Drugs uitvoeren. 

Het aantal zware drinkers in 
Albrandswaard is met 27% 
afgenomen. 
Diverse projecten Bouman GGZ zijn 
uitgevoerd. 

2 Het terugdringen van 
overlast door (hang)jongeren 
en doelgroepjongeren. 

 De werkgroep sociale veiligheid is 
van start gegaan in 2010. 
De meldingsbereidheid onder de 
inwoners is toegenomen. 

3 Adequaat voorbereid zijn op 
rampen en calamiteiten. 

Uitvoering van het opleidings- & 
oefenbeleidsplan. 
Een jaarlijkse update van het 
rampenplan en bijbehorende 
deelplannen. 
Vaststellen van een 
crisisbeheersplan. 

Opleiding, training en oefening heeft 
plaatsgevonden. Crisisplan is 
vastgesteld. 

4 Het beïnvloeden van het 
politiebeleid. 

Het jaarlijks in de gemeenteraad 
bespreken van het Integraal 
Veiligheidsplan in combinatie met 
Wijkwerkplan van de politie. 

Het uitgangspunt van de jaarlijkse 
invulling van de 5%-beleidsvrije 
ruimte is losgelaten, maar bij het 
opstellen van de kadernota 
betrekken wij de politie nadrukkelijk. 

5 De inzet van toezichthouders 
handhaven. 

De inzet van de 2 toezichthouders 
met BOA bevoegdheid. 

Uitbreiding met 2 BOA’s tot 4.  
Start gemaakt met bestuurlijke 
strafbeschikkingen. 

6 Het verbeteren van het 
integrale veiligheidsbeleid. 

Eén keer per jaar een integraal 
handhavingprogramma met 
speerpunten vaststellen. 
Het integraal toetsen van 
stedenbouwkundige plannen op 
sociale veiligheid. 

Onze inwoners voelen zich iets 
minder veilig dan het landelijke 
gemiddelde. De overlast door 
groepen jongeren is gelijk gebleven. 

7 Het bespreekbaar maken 
van huiselijk geweld. 

Beleidskader, uitvoeringsinstructie 
en protocol over aanpak huiselijk 
geweld vaststellen. 

In 2010 is 7 keer een huisverbod 
opgelegd door de burgemeester. 

8 Veiligheidsregio.  Ondanks invulling van de 
bezuinigingstaakstelling lijkt de 
brandweerkazerne behouden te 
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kunnen worden. 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 
1. Aanpak alcohol en drugs 
Op basis van de gezondheidsenquête 2008 blijkt dat het aantal zware drinkers in Albrandswaard is 
afgenomen met 27% ten opzichte van 2005. Het aantal alcoholgebruikers is echter de afgelopen jaren 
wel licht toegenomen met 2% ten opzichte van 2005. Vooralsnog is hier geen directe verklaring voor te 
vinden. 
Bouman GGZ  is door de gemeente ingehuurd voor een aantal preventieprojecten, met name gericht op 
de jeugd en deskundigheidsbevordering. 
 
2. Hangjongeren en doelgroepjongeren 
Het aantal meldingen is de laatste jaren gestegen ten opzichte van 2006. Deze stijging kan echter niet 
direct in verband worden gebracht met toenemende overlast. De afgelopen jaren is middels 
communicatie ingezet op de toename van de meldingsbereidheid van burgers waardoor het percentage 
is gestegen. Eind december 2010 zijn een tweetal hinderlijke/ overlastgevende groepen in Portland 
volgens de Beke-methodiek getypeerd. 
 
3. Rampenplannen en –oefeningen 
In 2010 heeft de opleiding, training en oefening van de medewerkers en collegeleden van 
Albrandswaard plaatsgevonden. Het college heeft met ingang van 1 januari 2011 het crisisplan 
vastgesteld. De bestaande samenwerking tussen de ambtenaren rampenbestrijding in BAR-verband 
wordt geïntensiveerd. Op het gebied van opleiden, oefenen en trainen wordt eveneens verdere 
samenwerking gezocht. 
 
4. Invloed op politiebeleid 
Eind 2010 heeft de gemeenteraad besloten de voormalige jaarlijkse invulling van de 5% beleidsvrije los 
te laten en met de nieuwe werkwijze (politie betrekken bij opstellen veiligheidsbeleid) door te gaan. 
Daarbij blijft de raad wel hun zeggenschap houden over het jaarlijkse Wijkwerkplan van de politie 
Albrandswaard en zal bij de vaststelling hiervan rekening worden gehouden met de Kadernota integrale 
veiligheid.   
 
5. Toezichthouders 
Sinds januari 2010 beschikt de gemeente Albrandswaard over 2 extra BOA’s, waarmee het totaal op 4 
BOA’s komt. Eind 2010 is tevens een start gemaakt met de implementatie van de bestuurlijke 
strafbeschikking. Hierbij ontvangt de gemeente voor iedere door de BOA’s uitgeschreven 
strafbeschikking de opbrengsten minus de invorderings- en administratiekosten van het CJIB. In het 1e 
kwartaal van 2011 zal dit instrument volledig geïmplementeerd zijn. De bevoegdheid voor het 
uitschrijven van de strafbeschikking geldt tot op heden voor 2 van de 4 BOA’s.  
 
6. Integraal veiligheidsplan 
In  2010 stonden een aantal projecten op de rol op het gebied van jeugd en overlast, externe veiligheid 
en crisisbeheersing. Daarnaast zijn een aantal doorgeschoven projecten uit 2009 opgepakt en nader 
uitgewerkt. Dit zijn: invoering bestuurlijke strafbeschikking, convenant woningbouwcoöperaties, 
buurtbemiddeling, handhavingsprotocol horeca. 
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Uit cijfers van de wijkpolitie blijkt dat in 2010 de volgende ontwikkelingen zich in Albrandswaard hebben 
voorgedaan: 

- een toename van het aantal aangiften van woninginbraken; 
- een afname van het aantal aangiften van voertuigcriminaliteit; 
- een afname van het aantal aangiften van vernielingen; 

 
Daarnaast blijkt uit het gemeentelijk Lemon onderzoek (2009) dat onze inwoners (7.4) zich iets minder 
veilig voelen dan het landelijke gemiddelde (7,3). In Rhoon Noord en Portland is dit gevoel het minst. Uit 
de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2010 blijkt dat de overlast groepen jongeren in 2009 ten 
opzichte van 2007 gelijk is gebleven.  
 
7. Huiselijk geweld 
In 2010 heeft de burgemeester 7 keer een huisverbod opgelegd. Het horen van de betrokkenen over het 
al dan niet verlengen van het huisverbod kost veel tijd en valt moeilijk te voorzien.  
 
8. Veiligheidsregio 
In het afgelopen jaar is verschillende keren gesproken over de bezuinigingstaakstelling van 5 % met 
ingang van 2011, het materieelspreidingsplan en de huisvesting. Voor Albrandswaard wordt voorgesteld 
om de brandweerkazerne aan de S. v.d. Kolklaan, in combinatie met het sluiten van de Pottumstraat 
(gemeente Rotterdam) en de introductie van twee beroeps SIV’s (Snelle Interventie Voertuigen), te 
behouden.  
 
Projecten in het kader van de doelstellingen 
De projecten worden uitgevoerd zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid.  
 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 

 Brandweerwet 1985; 
 Wet rampen en zware ongevallen; 
 Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 
 Modelverordening Brandveiligheid en Hulpverlening; 
 Bouwbesluit. 

 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
In 2010 is de concept beleidsvisie externe Veiligheid opgesteld. De hierbij benodigde input van DCMR 
en de VRR is vertraagd. In het eerste halfjaar van 2011 wordt de beleidsvisie ter besluitvorming 
voorgelegd. Met deze beleidsvisie wordt de inpassing van de externe veiligheid in de Ruimtelijke 
ordening gewaarborgd en vroegtijdig meegenomen. De aandacht voor sociale veiligheid zal 
onverminderd hoog blijven, wat zich zal uiten in verdere maatregelen op de jeugd en jongeren aanpak, 
waar in een vroeg stadium jongeren aangepakt worden om te voorkomen dat ze in de criminaliteit 
terechtkomen. Buurtpreventie zal verdere aandacht krijgen en verder gefaciliteerd worden in overige 
wijken.  
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Wat heeft programma A Veilige Gemeente gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : A  Veilige Gemeente

Exploitatie
Lasten Externe 1.053.085 1.115.335 1.152.936

Interne 225.978 225.978 231.980
Kapitaals 46.484 46.484 49.718

Totaal van de Lasten 1.325.547 1.387.797 1.434.634

Baten Externe 595 595 108.239
Totaal van de Baten 595 595 108.239

Totaal Exploitatie -1.324.952 -1.387.202 -1.326.395

Totaal : A  : Veilige Gemeente -1.324.952 -1.387.202 -1.326.395

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma 
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
120.02 Tankautospuit 2010 360.000 0 In begroting 2011 

vervallen 
140.03 CRIB 4.496 0 Afgerond 
 Totaal 364.496 0  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Brandweer in regionaal 
verband. Incidentele 
onderschrijding van  
€ 20.300,- 

De uitgaven voor energie en schoonmaken zijn lager dan begroot. In 
het kader van Zero-Based Budgetting zullen de bedragen in de 
begroting worden aangepast. De aanschaf van de voor de 
brandweer aangeschafte goederen en diensten zijn goedkoper dan 
begroot. Als inkomsten zijn leges verbruiksvergunningen 
verantwoord welke niet geraamd zijn.  
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Openbare orde en veiligheid. 
Incidentele onderschrijding van 
€ 47.000,- 

Voor het opstellen van een beleidsvisie Externe Veiligheid is een 
subsidie ontvangen. Vanwege de onduidelijkheid over de hoogte 
van de subsidie, is met deze inkomst geen rekening gehouden in de 
begroting. De met het opstellen van de beleidsvisie 
verbandhoudende kosten zijn wel geraamd. 
Een drietal vorderingen vanwege de bestuurlijke aanpak hennep zijn 
overgedragen aan gemeentelijke belastingen Rotterdam. 
De uitvoeringskosten van projecten zoals opgenomen in de 
kadernota Integrale Veiligheid 2009 – 2012 waren lager dan 
begroot. 
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PROGRAMMA B: EDUCATIEVE GEMEENTE 
 
Welke maatschappelijke effecten hebben we bereikt / speerpunten beleid. 
De inwoners kunnen rekenen op passende voorzieningen voor onderwijs in onze gemeente. De 
bestaande accommodaties moeten efficiënt en doelmatig gebruikt worden. In 2010 is gebruik gemaakt 
van de bestaande schoolaccommodaties voor de brede schoolactiviteiten. 
 
Het integraal Huisvestingsplan is in 2010 door het college ter kennisgeving aangenomen en zal 
meegenomen worden als input voor de toekomstvisie Albrandswaard.   
 
Met de scholen en de ouders van leerlingen hebben wij besproken welke activiteiten wij in het kader van 
de doelstellingen uit de Nota Jeugd- en Jongerenbeleid verder uitwerken.  
 
Wat is de doelgroep? 
In het programma Educatieve gemeente is de doelgroep de inwoners van 0 tot 23 jaar. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in de volgende groepen: 

 0 tot 4-jarigen (voorschools); 
 4 tot 12-jarigen (primair onderwijs); 
 12 tot 18-jarigen (voortgezet onderwijs); 
 Volwassenen tot 23 jaar (die lacunes hebben in hun basiseducatie of nog een diploma of 

deelcertificaat voortgezet onderwijs willen halen). 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het maximaal inzetten en benutten van de 

Rijksbijdrage WEB (Wet Educatie 
Beroepsonderwijs) opdat de volwassen 
inwoners van Albrandswaard van een 
passend aanbod- en vraaggericht 
scholingsaanbod gebruik kunnen maken. 

Het aangeboden aantal 
opleidingstrajecten zoals 
afgesproken in de 
inkoopovereenkomst met het 
ROC Albeda; 
Gemeenschappelijke 
regeling 
Volwasseneneducatie 
Rijnmond  
2007-2010 invullen/benutten. 

16 personen hebben 
deelgenomen aan VAVO en 
35 personen aan educatie. 

2 Het verder ontwikkelen van voorschoolse 
educatie en onderwijsachterstandenbeleid. 
Ouderbetrokkenheid vergroten. 
Monitoring verbeteren. 

Alle organisaties voor 
kinderopvang en het 
consultatiebureau gaan 
werken met Boekenpret. 
Per jaar worden 15 kinderen 
toegelaten tot de 
schakelklas.  
In 2010 heeft iedere school 
in Albrandswaard het 
ouderbeleid geëxpliciteerd in 
de schoolgids. 
In 2010 is er een sociale 
kaart voor zowel Poortugaal, 
Rhoon en Portland. 

Sluitende 
(uitvoering)afspraken met 
betrekking tot de 
geprioriteerde onderwerpen 
uit de LEA; 
20 kinderen hebben 
deelgenomen aan de 
schakelklas. 

3 Het vormgeven aan de brede 
schoolgedachte. 

In 2010 is er minimaal één 
operationele brede school in 

Alle Albrandswaardse 
scholen hebben 
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Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
Poortugaal, Rhoon en 
Portland. 

deelgenomen aan de brede 
schoolactiviteiten. 

4 Het stimuleren van een integrale en 
intersectorale aanpak van jeugd- en 
onderwijszorg. 

Meer signalerende partners 
op Stedelijke Instrument 
Sluitende Aanpak, SISA 
(Multisignaal). Naast de 
Gemeentelijk Overleg 
Sluitende Aanpak (GOSA)  
kernpartners wordt het 
systeem uitgebreid met 
(sport)verenigingen etc. In 
het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG) wordt het aanbod aan 
lichte opvoed- en 
opgroeiondersteuning 
uitgebreid en laagdrempelig 
gemaakt. Meer mensen 
weten de hulp te vinden. 
Een sluitend zorgsysteem / 
sluitende zorgketen. 

Met de ketenpartners is 
projectmatig de problematiek 
van maatschappelijke uitval 
tegengegaan. 
Het signaleringssysteem 
(SISA) en de sluitende 
aanpak functioneren. Er is 
een gevarieerd aanbod in 
opvoed- en 
ondersteuningstrajecten, als 
preventief middel ter 
voorkoming van instroom in 
de geïndiceerde jeugdzorg tot 
stand gebracht. 
Aantal werkzame ZAT's op 
scholen (9) en ZAT 0-4 (1).  

5 Het terugleiden van voortijdige 
schoolverlaters naar opleiding en/of werk. 

Door een samenhang van 
activiteiten waaronder 
scholing en re-
integratietrajecten 
voorkomen dat er een 
beroep wordt gedaan op 
(bijstands)uitkeringen. 

10 % van de jongeren, 18-23 
jaar, wordt aangemerkt als 
voortijdig schoolverlater. Van 
deze jongeren is het 
merendeel aan het werk of 
volgt een opleiding. Van de 
12 jongeren in 
trajectbegeleiding, zijn er 10 
succesvol geplaatst, is 1 nog 
in begeleiding en 1 niet 
geplaatst. De 2 jongeren in 
intensieve begeleiding zijn 
beiden geplaatst. 

6 Uitvoeren van vastgesteld beleid ten 
aanzien van Luxeverzuim. 

Controlemomenten rond 
schoolvakanties continueren. 
Niet alleen de nadruk op 
ouders maar ook op 
schooldirectie m.b.t. het 
naleven van de opgestelde 
richtlijnen . 

Controles zijn uitgevoerd. 

7 Opstellen van het Leerplichtjaarverslag. Het jaarlijkse verslag uiterlijk 
het vierde kwartaal 
opleveren. 

Jaarverslag is aangeboden 
aan het college en de Raad. 

8 Regelmatig bezoeken van scholen i.v.m.: 
 In- en uitschrijvingen; 
 
 
 Verzuimregistratie scholen. 

 

 
 Iedere school wordt 

minimaal 1x per jaar 
bezocht; 

Iedere school wordt minimaal 
1x per jaar bezocht. 
 

  
Scholen zijn bezocht 
 
 
Scholen zijn bezocht 
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Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
9 Vanuit de landelijke vereniging voor 

leerplichtambtenaren “Ingrado” wordt het 
model ambtsinstructie voor de 
leerplichtambtenaar geactualiseerd i.v.m 
ontwikkelingen op het gebied van leerplicht. 

Uiterlijk eind 2010: Bijstellen 
huidige gemeentelijke 
ambtsinstructie voor de 
leerplichtambtenaar. 

Door beperkingen in 
beleidcapaciteit is de 
ambtsinstructie nog niet 
herschreven. Dit gebeurt in 
2011. 

 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Wet educatie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
Het college sluit een inkoopovereenkomst af met ROC Albeda in het kader van de Wet Educatie 
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. De resultaten van deze overeenkomst zijn 
verantwoord onder nummer 1 van de tabel op de vorige pagina. 

 
2. Vroeg- en voorschoolse educatie 

In 2010 is het VVE-programma Boekenpret aangeboden op alle organisaties voor kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk.  

 
3. Brede school 

In 2010 is op grond van de regeling “Impuls brede scholen, sport en cultuur en de  Algemene 
Subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport Albrandswaard "aan Stichting 
BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost voor de periode 2010-2013 een jaarlijks 
subsidie beschikbaar gesteld voor de bekostiging van een combinatiefunctionaris coördinator 
Brede School / mediacoach. De functie is sinds april 2010 ingevuld. 

 
4. Aanpak Jeugd- en Onderwijszorg 

Voor het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs was in 2010 36 uur per week 
beschikbaar. Het schoolmaatschappelijk werk is ingekocht bij Flexus Jeugdplein. Het 
schoolmaatschappelijk werk is een essentieel onderdeel van de zorgstructuur in en om de 
school en een onmisbare schakel in de lokale zorgstructuur. Over de invulling van het 
schoolmaatschappelijk werk vindt regelmatig afstemming plaats tussen gemeente en 
schoolbesturen. 
Leerplicht neemt structureel deel aan het Ketenpartneroverleg en aan GOSA. Leerplicht neemt 
structureel deel aan het zorgadviesteam (ZAT) binnen het basisonderwijs en bij Voortgezet 
onderwijs binnen de gemeente Albrandswaard. Op een aantal VO - scholen buiten de gemeente 
Albrandswaard is leerplicht in het kader van het ZAT op afroep aanwezig.  
Sinds begin 2010 heeft leerplicht de mogelijkheid de kinderbijslag stop te zetten bij langdurig 
schoolverzuim. De maatregel is bedoeld ouders ertoe te bewegen hun kind weer naar school te 
laten gaan.  

 
5. Vroegtijdige Schoolverlaters 

Er wordt steeds meer ingezet op een uniforme aanpak in deze regio wat betreft de vroegtijdig 
schoolverlaters. In 2010 is de discussie in gang gezet met alle regiogemeenten om hiertoe te 
komen. 
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6+7+8 Leerplicht. 

Leerplicht heeft de controles op verzuim, luxeverzuim, verzuimregistratie en te laat komen op de 
scholen uitgevoerd. Voor iedere schoolvakantie is een controle uitgevoerd. Voor de 
voorjaarsvakantie in 2009 waren er op de laatste schooldag 125 leerlingen ziek gemeld. In 2010 
waren dit er 65. Dit positieve effect is toe te schrijven aan deze schoolcontroles.  
In 2009 heeft leerplicht geconstateerd, dat de verlofprocedure bij leerkrachten niet voldoende 
bekend was. In 2010 heeft leerplicht dit nogmaals onder de aandacht gebracht bij de 
directeuren.  
 

Projecten in het kader van de doelstellingen 
 In 2010 is gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid van een volwaardige school voor 

voortgezet onderwijs. Met de schoolbesturen wordt in Rpo-verband (Regionaal Plan 
Onderwijsvoorzieningen) overlegd over de (on)mogelijkheden van een volwaardige school voor 
voortgezet onderwijs in Albrandswaard.  

 In de voorbereiding tot een Centrum voor Jeugd en Gezin vonden in 2010 twee rondetafel 
conferenties plaats, waar alle locale en subregionale instellingen aan deel namen. 

   
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 

 Onderwijswet- en regelgeving, Wet Werk en Bijstand, Beleidsplan 2009 – 2010 
Samenwerkingsverband.  

NB: Inburgering maakt onderdeel uit van programma D.  
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
De verordening leerlingen vervoer zal op kleine punten worden aangepast. In 2011 zal er onderzocht 
gaan worden hoe het leerlingenvervoer in (financiële zin) geoptimaliseerd kan worden. 
Vanaf 1 januari 2011 krijgt de gemeente geen middelen meer van het Rijk voor Vroeg-en Voorschoolse 
Educatie. 
 
Wat heeft programma B educatieve gemeente gekost?  
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : B  Educatieve Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 1.549.501 1.528.715 1.516.236

Interne 459.611 459.611 505.026
Kapitaals 1.317.709 1.324.149 1.357.979
Voorzieningen 21.000 21.000 21.000

Totaal van de Lasten 3.347.821 3.333.475 3.400.241

Baten Externe 393.146 235.988 308.346
Totaal van de Baten 393.146 235.988 308.346

Totaal Exploitatie -2.954.675 -3.097.487 -3.091.896
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Mutaties reserves 
Van het programma Educatieve gemeente zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 20.872 20.872 20.872
Totaal van de Storting 20.872 20.872 20.872

Onttrekking Reserves 16.668 61.668 61.377
Totaal van de Onttrekking 16.668 61.668 61.377

Totaal Mutaties in de reserves -4.204 40.796 40.505

 
 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma  
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
423.01 Aanpassingen Julianaschool Rhoon 125.275 12.404 Saldo naar 2011 
440.01 Voortgezet onderwijs instroompunt  181.260 181.281 Afgerond 
441.01 Schoolgebouwen Portland 12.528 0 Saldo naar 2011 
510.01 Inrichting bibliotheek Portland 0 207.267 Afgerond 
 Totaal 319.063 400.952  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Campus Portland OBS 
Portland. 
Overschrijding € 20.000,- 
incidenteel. 

De oorzaak van dit tekort is enerzijds een niet begroot fiscaal advies 
(€  5.950,-) en niet begrote onderhoudskosten( €14.000,-)   

Voortgezet onderwijs 
(instroompunt)  
Onderschrijding € 16.750,- 
structureel. 

De posten verzekeringen en belastingen zijn te hoog geraamd. In 
het kader van de Zero-based Budgetting zullen deze posten worden 
aangepast. 

Educatieve agenda  
Onderschrijding € 98.700,- 
incidenteel 

Dit betreffen geoormerkte middelen. Deze middelen worden 
overgeheveld naar 2011. Uitvoering van de taken zijn opgestart en 
vinden plaats in 2011. 
 

Leerlingenvervoer, openbaar 
vervoer en aangepast vervoer. 

Er maken steeds meer leerlingen gebruik van de 
vervoersvoorziening. 
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Overschrijding € 79.000,- 
structureel., 

 

Brede school impuls regeling. 
Onderschrijding € 34.700,- 
incidenteel. 

De sociaal cultureel werker en de jongerenwerker voeren voor een 
deel werkzaamheden uit van een combinatiefunctionaris. De kosten 
hiervoor worden gedekt uit de post Jeugd en Jongerenwerk 
algemeen (fcl. 6.630.0210). Hierdoor is op de impulsregeling 
incidenteel geld overgehouden. 

Bibliotheek Portland 
Overschrijding € 13.900,- 
Incidenteel 

Raming van de huur is exclusief BTW, de werkelijke huurprijs is 
inclusief BTW. Naar aanleiding van de tweede tussenrapportage 
2010 is op basis van het huurcontract met Woonzorg Nederland de 
begroting 2011 structureel verhoogd. 

  



Gemeente Albrandswaard programmarekening 2010 
 

pagina 27 

PROGRAMMA C: CULTURELE EN RECREATIEVE GEMEENTE 
 
Welke maatschappelijke effecten hebben we bereikt / speerpunten beleid? 
 
2010 was het jaar waarin Albrandswaard 25 jaar bestond. Diverse stichtingen en verenigingen 
waaronder de Stichting evenementen hebben activiteiten georganiseerd en laten organiseren. De 
gemeente heeft tal van activiteiten gesubsidieerd en ondersteund. In 2010 trok ook de Tour de France 
door Albrandswaard.  
 
Wat is de doelgroep? 
Alle inwoners van Albrandswaard hebben met culturele en recreatieve activiteiten te maken. Er zullen 
algemene doelstellingen geformuleerd worden, maar ook specifieke initiatieven ontwikkeld worden voor: 

 Jongeren; 
 Volwassenen; 
 Ouderen. 

 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 

1 Het stimuleren van 
activiteiten die de 
saamhorigheid en 
gemeenschapszin in de 
dorpsgemeenschappen 
versterken. 

De subsidies kritisch doorlichten 
waarbij de aanvragen die bijdragen tot 
de kwalitatieve doelstelling voorrang 
krijgen. 

In 2010 hebben diverse evenementen 
plaatsgevonden. De Koninginnedag, de Tour de 
France, het voetbalkampioenschap Albrandswaard, De 
Historische Landbouwdag Griendpop en Rhoon on ice 
hadden (veel) meer dan 1.000 bezoekers. 

2 Het behouden van 
evenementen die bijdragen 
aan de identiteit van de 
dorpen. 

 In 2010 is door de budgetfreeze weinig (extra) 
aandacht besteed aan het stimuleren van het 
particulier initiatief om een bijdrage te leveren 
waardoor deze evenementen behouden kunnen 
worden. Wel zijn initiatieven zoals bijvoorbeeld een 
tribune bij de Tour de France en de motor- en derny 
race bij de wielerronde met subsidie gestimuleerd. 

3 Het stimuleren van 
kunstuitingen in de openbare 
ruimte. 

Private financieringen dienen de 
kunstuitingen mogelijk te maken. 

Door Vestia is een bedrag van € 50.000,- beschikbaar 
gesteld voor kunst in Portland. Dit bedrag is 
gereserveerd voor de aanleg voor een kunstobject bij 
de entree van Portland. 

4 Structurele inbedding van 
cultuur en recreatie in de 
gemeenschap. 

 In 2010 is een combinatiefunctionaris aangesteld 
welke gesubsidieerd wordt door het rijk. Deze persoon 
zorgt voor structurele samenwerking op de gebieden 
van sport, cultuur en onderwijs 

5 Het huisvesten van het 
jongerencentrum 
Albrandswaard. 

 Besluitvorming hierover is doorgeschoven.. 

6 Het versterken van het 
monumentenbeleid. 

Om te komen tot een effectiever 
ensemblebeleid zal regelgeving worden 
geïmplementeerd in de Gemeentelijke 
Welstandsnota. 

Ensemblebeleid is geïmplementeerd.  
Monumentenbeleid gemeente Albrandswaard is aan 
de gemeenteraad aangeboden. 
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Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Subsidies 
Subsidieaanvragen beoordeelden wij op het aspect of de activiteiten bijdragen aan versterking 
van de saamhorigheid en gemeenschapszin in onze dorpsgemeenschappen. Er zijn objectieve 
criteria voor de verschillende subsidies ingesteld, zoals vervat in de in 2010 vastgestelde 
subsidieregels. De subsidieplafonds stellen wij in 2011 vast. 
 

2. Evenementen 
Bij alle door de gemeente Albrandswaard gesubsidieerde evenementen worden inmiddels, 
naast de subsidie van de gemeente, ook private middelen ingezet d.m.v. sponsoring. 

 
3. Kunst 

Kunstuitingen in de openbare ruimte worden meer een zaak van private financiering. Voor 
Portland is een budget vanuit de OMMIJ beschikbaar voor kunst. In 2011 zal, in overleg met 
bewoners/kunstkenners, een voorstel worden gemaakt voor de invulling. 

 
4. Relatie met onderwijs/brede school/sport 

Door het integraal benaderen van cultuur en recreatie, en de relatie te leggen met onderwijs 
(middels brede school) en sport kan een structurele inbedding in de gemeenschap worden 
bewerkstelligd. In 2010 is de eerste combinatiefunctionaris gerealiseerd. Deze functionaris 
werkt op de terreinen van cultuur, sport en onderwijs. In 2010 heeft deze persoon zich met 
name ingezet voor de ontwikkeling van de brede school. 

 
5. Jongerencentrum Albrandswaard 

Het college beraadt zich nog over de toekomst van de jongerencentra in onze gemeente. Om 
deze reden is de besluitvorming over de beschikbare investering doorgeschoven. 

 
6. Gemeentelijk Monumentenbeleid. 

Het ‘ensemblebeleid’ is inmiddels geïmplementeerd in de Gemeentelijke Welstandsnota. 
Daarnaast is in het 4e kwartaal van 2010 de notitie monumentenbeleid Gemeente 
Albrandswaard ‘over beschermen en uitdragen van beleid’ aan de gemeenteraad gezonden 

 
7. Gemeentelijk archeologiebeleid. 

Eind 2009 zijn wettelijke taken rond het gemeentelijk archeologiebeleid middels het vaststellen 
van een verordening door uw raad geaccordeerd. De implementatie van de taken heeft in de 
loop van 2010 plaatsgevonden.  

 
Projecten in het kader van de doelstellingen 
Geen. 
 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 

 Gemeentebegroting in het kader van subsidies; 
 Algemene subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport Albrandswaard. 

 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
Er zijn geen overige ontwikkelingen aanwezig. 
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Wat heeft programma C culturele en recreatieve gemeente gekost? 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : C  Culturele en Recreatieve Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 330.658 463.158 527.171

Interne 136.618 136.618 114.046
Kapitaals 16.991 16.237 16.236

Totaal van de Lasten 484.267 616.013 657.453

Baten Externe 3.222 3.222 58.350
Totaal van de Baten 3.222 3.222 58.350

Totaal Exploitatie -481.045 -612.791 -599.103

Totaal : C  : Culturele en Recreatieve Gemeente -481.045 -612.791 -599.103

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma 
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
620.01 Dorpsdijk ren. buitenkant boerderijtje 44.863 0 Saldo naar 2011 
630.02 Aanleg/inrichting JOP 19.059 0 Saldo naar 2011 
630.02 Jongerencentrum Albrandswaard 0 5.175 Saldo naar 2011 
 Totaal 63.922 5.175  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Monumenten onderschrijding  
€ 13.500,- incidenteel 

Ten gevolge van de budgetfreeze van 1 juni 2010 is minder gebruik 
gemaakt van inhuur van derden. 

Archeologie overschrijding      
€ 16.700,- structureel 

In de raadsvergadering van december 2009 is de beleidsnota, 
archeologie verordeningen etc. vastgesteld (rb 64.028). Het hiervoor 
benodigde budget is niet verwerkt in de begroting 2010. 
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PROGRAMMA D: GEZONDE EN ZORGZAME GEMEENTE 
 
Welke maatschappelijke effecten / speerpunten beleid hebben we bereikt? 
 
In 2010 hebben we een tweetal ronde tafelconferenties gehouden met lokale partners over het opzetten 
van een lokaal  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Albrandswaard. Omtrent de locatie van het CJG 
heeft de gemeenteraad besloten daarvoor een gedeelte van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum 
aan de Rijsdijk te huren. Oplevering van het gezondheidscentrum is verwacht medio 2011. 
In september 2010 is het BAR-regiebureau Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) van start gegaan. 
Gestart is met het opschonen van de wachtlijsten. Ook zijn gesprekken gestart met personen die op de 
wachtlijst staan en met potentiële WSW-bedrijven . 
Ten aanzien van het jongerenwerk zijn in 2010 prestatieafspraken vastgesteld met de Stichting Jong 
Rotterdam voor 2011. Investeringen in de infrastructuur met betrekking tot de Foekepot hebben geleid 
tot een gestegen aantal bezoekers. Ook is in 2010 het skatepark in Poortugaal heringericht/uitgebreid. 
In 2010 is het proces om te komen tot het kantelen van de Wet Maatschappelijke Omvang (WMO) 
gestart. De kanteling zal de basis vormen van een integrale aanpak van de maatschappelijke 
participatie. In 2010 is gestart met een verbetertraject samenwerkingsverband met Ridderkerk over de 
WMO en de WWB. Het verbetertraject heeft betrekking op de directe ondersteuning van de bestuurder, 
afstemming van de planning & controlcyclus, de informatievoorziening aan de gemeenteraad. 
In november 2010 hebben wij een werkconferentie georganiseerd over het toekomstig 
gezondheidsbeleid.  
 
Wat is de doelgroep? 
Alle inwoners van Albrandswaard. In het bijzonder de jeugd en jongeren, de ouderen, zij die 
verstandelijk en/of lichamelijk worden beperkt, bewoners die een beroep moeten doen op een uitkering 
of afhankelijk zijn van sociale werkvoorziening en bewoners die inburgeringsplichtig zijn. 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Jongeren meer invloed geven op het 

(te realiseren) aanbod van 
activiteiten en faciliteiten. 

1. Meer dan 5 evenementen worden 
georganiseerd door de 
Albrandswaardse jongeren; 

2. Er zijn 3 jongerenverenigingen actief. 

1.Jongeren participeerden in de 
planvorming voor nieuwbouw 
jongerencentrum.  
Jongeren denken mee in 
plaatsbepaling JOP’s; 
2.Jongeren beheren de drie 
jongerensociëteiten in de 
gemeente.  
Jongeren organiseren het 
Griendpopfestival. Zij zijn 
medeverantwoordelijk voor de 
organisatie Rondje 
Albrandswaard.  
Opstart  activiteiten voor 
jeugdigen door jongeren. 

2. Het verankeren van de afspraken 
om zo een sluitende keten te 
verkrijgen waardoor voor kinderen, 
waar dit nodig voor is, zorg geboden 
kan worden. 

1. Het opzetten van een Centrum Jeugd 
en Gezin (CJG);  

2. Het risicosignaleringssysteem (SISA) 
uitbreiden naar sportclubs en andere 
verbanden waar jongeren deel van 
uitmaken; 

1. Twee ronde tafelconferenties 
met potentiële lokale en 
regionale partners in het CJG. 
Vorming klankbordgroep 
gebruikers Start oudergroep 
CJG Raadsbesluit huur 
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3. Het ontwikkelen van een sociale 
kaart; 

4. Een sluitende zorgketen m.b.v. 
werkzame ZAT’s op alle basisscholen 
en een ZAT 0-4. 

medisch Centrum, waarin 
naast 1ste lijn gezondheidszorg 
ook CJG partners, 2de lijn 
gezondheidszorg en 
welzijnswerk huisvesting zullen 
vinden. Opening van dit 
centrum medio 2011. 

2.  alle partners hebben toegang 
tot SISA voor zover betrekking 
op eigen achterban; 

3. overleg binnen stadsregio 
over gezamenlijke sociale 
kaart, voor zover het de 
regionale instellingen betreft; 
verwachting realisatie in 2011 
en wordt dan bereikbaar via 
internet; 

4. een sluitende zorgketen met 
10 ZAT’s en een GOSA-
regisseur 
 

3. Voldoen aan de wettelijke eis van 
startkwalificatie voor de 
arbeidsmarkt hebben gehaald. 

1. Registratie en trajectbegeleiding naar 
scholing of een gecombineerde 
leer/werkplek voor diegenen die geen 
startkwalificatie hebben; 

2. Gewenst groeipercentage noemen 
voor startkwalificatie. 

Dit betreft een onderdeel uit het 
actieplan jeugdwerkloosheid. 
Hierop is in 2010 met de 
beschikbare middelen ingezet. 
In 2011 vindt de evaluatie plaats 

4. Het aanbod van activiteiten voor 
jongeren beter afstemmen op de 
interesses van de verschillende 
doelgroepen. 

Minimaal 2 afstemmingsbijeenkomsten 
per jaar tussen de drie 
jongerenorganisaties, sportverenigingen, 
culturele, kunstzinnige en educatieve 
organisaties met het sociaal cultureel 
werk en het jongerenwerk.  

Jongerenwerk / sociaal cultureel 
richtten zich op stimuleren van 
eigen vaardigheden van jongeren 
en is inclusief culturele, 
educatieve, kunstzinnige en 
sportelementen. Concreet zijn 
diverse sportactiviteiten en 
andere hobbyactiviteiten aan de 
jeugd aangeboden. 

5. Het voorkomen van sociaal 
isolement of maatschappelijke 
uitval. 

Het realiseren van een effectiever en 
efficiënter arbeidsmarktbeleid. 

Met de gemeente Ridderkerk is 
een regiebureau opgericht. Deze 
heeft tot doel om zoveel mogelijk 
werklozen aan de slag te helpen. 
Door gerichte bestuurlijke inzet 
zijn opvallende resultaten geboekt 
om werkloze inwoners aan 
betaalde arbeid te helpen. 

6. Het verbeteren van 
maatschappelijke betrokkenheid en 
voorkomen dat mensen in een 
sociaal isolement terecht komen. 

Implementatie van de prestatievelden 
Wmo zoals genoemd in het Beleidsplan 
Wmo Albrandswaard 2008 - 2012. 

Wijkschouwen uitgevoerd i.s.m. 
wijkfora / buurt en vormen de 
basis wijkaanpak. 
Concept structuurvisie 
wijkleefbaarheid aan raad 
voorgelegd; als pilot hierbinnen 
herinrichting speelterrein aan de 
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Sneeuwbal samen met buurt- 
bewoners, basisonderwijs en 
jongeren. 

 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 

 
1 Aanbod activiteiten en faciliteiten voor jongeren. 

In 2010 hebben we uitvoering gegeven aan de prestatieovereenkomst stichting JONG waarbij 
nadrukkelijke aandacht was voor ondersteuning activiteiten door de jongeren zelf. 

 
2. Invulling geven aan de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 

Wettelijke taken jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar, in stand houden van GGD, inzicht 
verwerven in de gezondheidssituatie van burgers, het bevorderen van totstandkoming, 
continuïteit en samenhang van collectieve preventie, het bevorderen van afstemming met de 
curatieve gezondheidszorg. 
 
Opschonen BPI bestand (Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen) 
Mensen die om gezondheidsredenen of die reeds beschikken over voldoende certificaten 
worden uit het bestand gehaald. 

 
3. Voldoen aan de wettelijke eis van een startkwalificatie 

 
Dit betreft een onderdeel uit het actieplan jeugdwerkloosheid. Hierop is in 2010 met de 
beschikbare middelen ingezet. In 2011 vindt de evaluatie plaats. 

 
4. Aanbod van activiteiten voor jongeren afgestemd op jongeren 

De prestatieafspraken met de Stichting Jong Rotterdam voor 2011 zijn vastgesteld.  
2010 was het jaar waarin het JCA aan de Albrandswaardsedijk zich kon profileren als openbaar 
jongerencentrum voor alle jongeren in de gemeente. De grotere toegankelijkheid blijkt 
ondermeer uit een grote toename van het aantal bezoekers. 
 
In de Foekepot hebben de investeringen in de infrastructuur met name in de tweede helft van 
2010 geleid tot een gestegen aantal bezoekers (2 avonden per week gemiddeld 40 bezoekers, 
bij feesten rond 120 bezoekers) en een gezond financieel klimaat. 
 
Het skatepark in Poortugaal is heringericht/ uitgebreid. De feestelijke opening vond plaats in 
april 2010. Wij onderzoeken de mogelijkheden van een speeltuinvoorziening in Portland. 
 
Voorbereidende gesprekken om te komen tot een speeleiland in Portland, waar diverse 
disciplines als skatepark en scouting, een plaats moeten krijgen. 

 
5. Maatschappelijke en sociale participatie 

Het uitwerken van re-integratie, scholing- en educatietrajecten om te voorkomen dat mensen in 
een sociaal isolement komen of maatschappelijk uit dreigen te vallen. Het publiceren van 
folders en nieuwsbrieven om voorzieningen, zoals het minimafonds, onder de aandacht te 
brengen. Naast de nieuwsbrieven is er een nieuw huishoudboekje uitgegeven om meer 
bekendheid aan de voorzieningen te geven. 
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Uitvoering nieuwe taken Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)   
Op 1 september 2010 is het regiebureau WSW van start gegaan. Twee klantmanagers en één 
administratieve ondersteuner zijn in dienst getreden. Gestart is met het opschonen van de 
wachtlijsten van de drie gemeenten en het aangaan van gesprekken met personen die op de 
wachtlijst staan. Ook is kennisgemaakt met SW-bedrijven Drechtwerk, Promen en Roteb. Met 
Promen is in december 2010 een contract afgesloten. Met de andere twee SW-bedrijven lopen 
de contractbesprekingen nog.  

 
Projecten in het kader van de doelstellingen 

1. Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
2. Uitwerking nieuwe taken Wet Sociale Werkvoorziening  
3. Verbeteren zorgcentra  
4. Sociale activering ouderen / kanteling WMO 
5. Samenwerking sociale zaken Ridderkerk  
6. Stimuleren wijkleefbaarheid  
7. Verbeteren collectief vervoer 

 
Korte toelichting per project 

1. In 2010 is georiënteerd naar de mogelijkheden om invulling te geven aan het preventief 
GGZ. Vanwege de budgetfreeze in 2010 is dit stil komen te liggen. In 2011 wordt de 
mogelijkheid van voortzetting van het Take-care programma en een samenwerking met het 
Delta psychiatrisch ziekenhuis verder uitgewerkt. In 2010 is een nieuwe Verordening 
aangenomen waarin de beleidsregels zijn aangescherpt wat betreft de toewijzing van 
voorzieningen bij eigen draagkracht van de aanvragers. 

2. Zie activiteit 1b. 
3. Ten behoeve van het verbeteren zorgcentra zijn voor het project Klepperwei de 

mogelijkheden tot de realisatie van een nieuw zorgcentrum verder uitgewerkt;  
4. In 2010 is het proces van de Kanteling van de WMO ingezet.  De Kanteling zal de basis 

vormen van de integrale aanpak  voor het realiseren van maatschappelijke participatie. In 
2011 wordt een plan van aanpak over de Kanteling aangeboden aan de raad. 

5. De uitbreiding van de samenwerking sociale zaken Albrandswaard-Ridderkerk met 
Barendrecht wordt verkend. Eind 2010 is een bezoek gebracht aan de Regionale Sociale 
Dienst in de Hoeksche Waard om deze verkenning te inspireren.  

6. Wijkleefbaarheid / burgerparticipatie: Het Concept Plan van aanpak structuurvisie 
wijkleefbaarheid is in 2010 voorgelegd aan de gemeenteraad. Binnen dit plan van aanpak 
is, in goede samenwerking met de buurt de herinrichting van het speelterrein rondom De 
Sneeuwbal gerealiseerd. De leefbaarheidsmonitor en de wijkschouw in Rhoon Noord waren 
aanleiding voor een startnotitie voor de wijkaanpak. Uitvoering van dit plan vindt plaats in 
samenwerking en afstemming met het wijkforum / wijkpreventieteam Rhoon Noord.   

7. In 2010 is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de gebruikers van collectief vervoer. 
Op basis van de uitkomsten heeft de vervoerder een verbetervoorstel ingediend en 
geïmplementeerd.  
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Welke overige zaken hebben wij gedaan? 
 
Er is een plan van aanpak nota gezondheidsbeleid 2011-2014 vastgesteld door de gemeenteraad en 
een conferentie gezondheidsbeleid georganiseerd in november. In 2011 wordt de nota aan de raad 
aangeboden. 
Er is een raadsbesluit (16.12.2010) bouw Centrum Jeugd en Gezin genomen, als onderdeel van de 
nieuwbouw van een gezondheidscentrum in Rhoon. 
 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen. 
De kaders voor het beleid van het Samenwerkingsverband liggen vast in het door de raad vastgestelde 
sociaal beleidsplan 2006. De uitvoering van het beleid wordt gebaseerd op de volgende verordeningen: 
 Toeslagenverordening WWB; 
 Verordening Maatschappelijke participatie; 
 Re-integratie Verordening WWB; 
 Re-integratie Verordening WIW werknemers; 
 Afstemmingsverordening WWB; 
 Op grond van deze verordening is door de raad het Handhavingplan WWB vastgesteld; 
 Onderdeel van het Handhavingplan WWB zijn weer, de beleidsregels Terugvordering, de  

  beleidsregels Verhaal, het Heronderzoekplan en het Verificatieplan; 
 Verordening Cliëntenparticipatie; 
 Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Albrandswaard; 
 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Albrandswaard; 
 Verstrekkingenboek WMO; 
 Beleidsplan WMO 2009 - 2012 
 Gezondheidsnota; 
 Wet Inburgering (WI); 
 Verordening Inburgering (VI) 
 WCPV (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid) 
 WSW 
 De nota ouderenproof 
 De beleidsnota Jeugd en Jongeren 
 Brede Doeluitkering CJG. Afspraken stadsregio programma Ieder Kind Wint 

 
De beleidsregels liggen vast in de Richtlijnen WWB en overige wetten, regelingen, contourennota en 
beleidsnotities 2010 van het samenwerkingsverband.  
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
 
Jeugdzorg 
De jeugdzorg moet een wezenlijke verandering ondergaan, zowel in de organisatie als in de werkwijze. 
De regering wil het financieringssysteem drastisch wijzigen en alle taken op het gebied van de 
jeugdzorg overhevelen naar gemeenten. Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg.. In feite is de opdracht aan gemeenten: organiseer de jeugdzorg 
kwalitatief beter, efficiënter en goedkoper!  
 
AWBZ 
De functies dagbesteding en begeleiding worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Dit 
betekent een taakuitbreiding van de Wmo Gemeenten zullen minder te besteden hebben dan in de 
oude AWBZsituatie. Verder wordt de gehandicaptenzorg voor mensen met een IQ boven de 70 
geschrapt hetgeen mogelijk gevolgen voor gemeenten heeft in extra opvang en begeleiding. 
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De specifieke gevolgen van deze decentralisatie zijn nog erg onduidelijk.  
 
Sociale Zekerheid    
In het regeerakkoord wordt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voorgesteld. Dat 
betekent samenvoeging van de Wwb, Wij, Wsw en Wajong per 1 januari 2012. Gemeenten worden  
verantwoordelijk voor deze regeling. 
 
Wat heeft programma D gezonde en zorgzame gemeente gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 

Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie
Programma : D  Gezonde en Zorgzame Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 9.708.134 10.911.940 10.960.879
Interne 1.061.867 1.061.867 1.278.896
Kapitaals 209.864 209.864 203.305
Voorzieningen 0 0 70.477

Totaal van de Lasten 10.979.865 12.183.671 12.513.557

Baten Externe 5.220.737 5.443.367 5.485.579
Totaal van de Baten 5.220.737 5.443.367 5.485.579

Totaal Exploitatie -5.759.128 -6.740.304 -7.027.978

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma Gezonde en Zorgzame gemeente zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 0 0 136.397
Totaal van de Storting 0 0 136.397

Onttrekking Reserves 47.281 191.181 178.900
Totaal van de Onttrekking 47.281 191.181 178.900

Totaal Mutaties in de reserves 47.281 191.181 42.503

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma: 
 
Dit programma kent geen investeringen. 
 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
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structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
  
Wet Werk & Bijstand 
inkomensdeel 
Onderschrijding € 60.800,- 
Incidenteel 

Het inkomensdeel maakt sinds 01-01-2010 onderdeel uit van de Wet 
Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (Wet 
BUIG) samen met de IOAW , IOAZ en zelfstandigen (algemene 
bijstand aan startende zelfstandigen).  
In juli 2010 gaf de minister aan dat hij een extra korting toe zou 
passen op de rijksbijdrage WWB Inkomensdeel. Aan de hand 
daarvan is de raming bijgesteld. De minister kwam later op zijn 
voornemen terug en paste alsnog geen korting toe.   

Bijstand zelfstandigen 
onderschrijding € 268.000,- 
Incidenteel 

De uitkeringen aan zelfstandigen vallen zoals hierboven 
aangegeven sinds 01-01-2010 onder de Wet Buig. Deze bedragen 
dienen derhalve als totaalbedrag te worden aangemerkt. 

Fraudebestrijding 
overschrijding € 13.250,- 
Incidenteel 

Er is in 2010 extra ingezet op de bestrijding van fraude. Dit heeft 
geleid tot meer uitvoeringskosten dan vooraf werd ingeschat. 

Wet Werk & Bijstand werkdeel 
overschrijding € 93.400,- 
Incidenteel 

WWB-werkdeel valt (net als het budget voor inburgering) onder het 
Participatiebudget (re-integratiedeel). Zie onder “Participatiebudget”. 
In verband met juridische kosten aanbesteding re-integratiebedrijven 
was het Albrandswaardse aandeel daarin € 7.000,-. 

Sociale 
Werkgelegenheidsvoorziening 
Overschrijding € 268.800,-. 
Incidenteel. 
 

In de jaarrekening zijn nog verplichtingen uit voorgaande jaren 
verwerkt van circa € 184.000,- .(voor overheadkosten SoZaWe 
Rotterdam 2008, 2009 en 2010 en BAR-Regiebureau Ridderkerk + 
risico lagere taakstelling 2010 dan 2009).  Daarnaast is ten laste van 
de deze post een bedrag van € 30.000,- verwerkt voor de 
terugbetaling aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (niet bestede 
WEB-middelen uit het verleden).   

Rotterdampas, overschrijding  
€ 27.232,- incidenteel. 

Er zijn meer gesubsidieerde passen verkocht dan geraamd.  

Minima 
Overschrijding € 123.750,- 
Structureel 

Er zijn meer trajecten aan schuldhulp- verlening ingezet dan begroot 
(€ 30.000,- ). Daarnaast zijn in de het 4de kwartaal de 
aanvragen/kosten voor bijzondere bijstand nog meer opgelopen dan 
in de 2de tussenrapportage was voorzien. De bijzondere bijstand is 
nog meer opgelopen door meer aanvragen langdurigheidstoeslag, 
een verhoging van het zak- en kleedgeld en meer bijzondere 
bijstandsuitkeringen voor levensonderhoud psychiatrische 
inrichtingen. Het is gelet op de (gevolgen van de) economische 
situatie niet te verwachten dat dit in 2011 weer terug zal lopen. 

Sociale activering ouderen 
Overschrijding € 36.150,-. 
Structureel 

Jaarlijks wordt aan de SWA subsidie uitbetaald. Voor een gedeelte 
wordt dit gedekt uit het flankerend ouderenbeleid, voor een gedeelte 
uit de WMO en voor een gedeelte uit de post sociale activering 
ouderen. Bij de Zero-Based Budgetting wordt dit inzichtelijk 
gemaakt.  
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Nieuwkomers 
Overschrijding € 38.600,- 
Incidenteel 

Uitkeringen voor nieuwkomers worden verstrekt op grond van de 
Wet werk en bijstand (inkomensdeel).Trajecten voor nieuwkomers 
vallen onder het participatiebudget. Beide totalen zitten in de 
afrekening van de betreffende posten. 

Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Onderschrijding € 161.500,-  

De verwachte onderschrijding van de post huishoudelijke hulp van 
het WMO budget van € 500.000,- is gerealiseerd. In het 3e kwartaal 
2010 is van deze post reeds € 250.000,- onttrokken. De kosten van 
het WMO loket  “De Vraagwijzer”  van € 126.218,- zijn ten laste van 
deze post gekomen en waren niet begroot. Daarnaast heeft de 
thuiszorgleverancier Opmaat in het 3e kwartaal van 2010 een 
nacalculatie in rekening gebracht over het jaar 2009 van € 11.000,- 
Door de budgetfreeze is het restant van dit saldo niet uitgegeven.  

Participatiebudget 
onderschrijding  € 41.250,- 
Incidenteel. 

Onder het participatiebudget valt zowel het budget voor WWB-
Werkdeel als het budget inburgering. Beide budgetten kunnen onder 
bepaalde voorwaarden, voor beide onderdelen worden ingezet. 
Door meer re-integratietrajecten is in totaliteit een tekort ontstaan op 
het participatiebudget. 

Sociaal-cultureel werk 
algemeen 
Onderschrijding € 16.500,- 
Incidenteel 

Dit product moet in relatie gezien worden met Jeugd en 
jongerenwerk algemeen. In het verleden werden kosten van jeugd- 
en jongerenwerk op deze post geboekt. Met ingang van de 
begroting 2011 zijn alle lasten voor het jongerenwerk verantwoord 
op één fcl.  

Jeugd en jongerenwerk 
algemeen 
Overschrijding € 34.900,- 
Incidenteel 

Dit product moet in relatie gezien worden met de post Sociaal-
cultureel werk algemeen. In het verleden werd op die post een 
gedeelte van het jeugd- en jongerenwerk geboekt (de sociaal 
cultureel werkster). De jongerenwerkers hebben in 2010 ook werk 
verricht in het kader van de combinatiefunctionaris Cultuur, 
Onderwijs en Sport (zie post 64800185 Brede school impuls 
regeling. Onderschrijding € 34.689,- incidenteel). Een gedeelte van 
het tekort op de post jeugd- en jongerenwerk algemeen wordt uit 
deze onderschrijding gedekt. Met ingang van de begroting 2011 zijn 
alle lasten voor het jongerenwerk verantwoord op één fcl. 

Woonzorgcomplex Portland, 
onderschrijding € 20.750,- 

Deze onderschrijding dient in relatie met de post Wozoco Portland 
Huisvesting te worden gezien en wordt grotendeels gedekt door 
deze post. In het kader van de ZBB worden de ramingen bijgesteld. 

Wozoco Portland Huisvesting, 
overschrijding € 29.000,-, 
waarvan structureel € 15.000,- 

De overschrijding is veroorzaakt door: 
Extra aan te brengen noodverlichting in het pand op last van de 
brandweer (incidenteel € 14.000,-); 
Nog niet begrote schoonmaakkosten  structureel € 8.500,-; 
Kosten van vereniging van eigenaren voor de 31 parkeerplaatsen   
structureel € 5.000.-   Diversen “kleine” huisvestingslasten 
structureel € 1.500,-  

Kinderopvang algemeen 
Onderschrijding € 30.300,- 
Incidenteel 

Deze post dient in relatie met de post kinderopvang huisvesting 
gezien te worden. 

Kinderopvang algemeen 
Huisvesting, overschrijding  
€ 25.900,- Incidenteel. 

Deze post wordt gecompenseerd door de onderschrijding op de post 
kinderopvang algemeen. 

Peuterspeelzalen 
Onderschrijding € 42.000,- 
Incidenteel 

In verband met de invoering van de wet OKE is aan het 
gemeentefonds structureel een bedrag toegevoegd ten behoeve van 
de verbetering van het peuterspeelzaalwerk. Voor Albrandswaard is 
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dit jaarlijks circa € 42.000,-. In 2010 zijn ter zake nog geen uitgaven 
gedaan, omdat de kwaliteitseisen per 1 januari 2011 zijn ingevoerd. 

Zorg voor gehandicapten 
algemeen 
Overschrijding € 10.750,- 

Wordt veroorzaakt door extra uitgifte van parkeerkaarten aan 
gehandicapten. 

Uitvoering verordening WVG 
Onderschrijding € 11.250,- 
Incidenteel 

De onderschrijding is veroorzaakt door een terugloop in het aantal 
verstrekte rolstoelen en vervoersmiddelen. 

Jeugdgezondheidszorg 
Onderschrijding € 26.000,- 
Incidenteel 

Vanaf het begrotingsjaar 2010 is de nieuwe post Centrum Jeugd en 
Gezin geïntroduceerd, die recht doet aan alle inkomsten (waaronder 
Brede Doeluitkering CJG) en uitgaven ten behoeve van de reguliere 
uitvoering jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar (consultatiebureau) en 
de implementatiekosten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De 
lasten 2010 die verband houden met de geraamde kosten op 
jeugdgezondheidszorg zijn verantwoord op de post Centrum Jeugd 
en Gezin. 

Centrum Jeugd en Gezin 
Onderschrijding € 10.200,- 

Dit betreft een vierjarige rijksbijdrage. De onderschrijding 2010 is 
overgeheveld naar 2011. 

Baten begraafplaats, nadeel  
€ 52.000,-, incidenteel 

Ten opzichte van de begroting is het aantal begrafenissen minder 
dan geraamd. 

Overig wijkbeheer, 
onderschrijding € 34.900,-, 
incidenteel 

Als gevolg van de budgetfreeze is zeer terughoudend omgegaan 
met het opstarten van wijkprojecten. 
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PROGRAMMA E: SPORT 
 
Welke maatschappelijke effecten hebben we bereikt /speerpunten beleid. 
Het project Buurt Onderwijs Sport (BOS) is afgerond. De resultaten zijn gemeten eind 2010. Deze zijn 
opgenomen in de rapportage beweegmanagement Gemeente Albrandswaard 2010. Ook zijn met de 
BOS subsidie diverse activiteiten gestimuleerd. In de zomer en herfstvakantie zijn er sportactiviteiten 
georganiseerd onder begeleiding van de sportstichting Albrandswaard.  
Er is subsidie en medewerking verleend aan diverse andere sportactiviteiten, waaronder de wielerronde 
Albrandswaard, de Fit- en Vitaalmarkt en het sportgala. Het jongerenwerk heeft sport ook in hun 
activiteitenprogramma geïntegreerd en een WhoZnext team opgericht waarin jongeren voor jongeren 
sport organiseren,  In 2010 was de route van de Tour de France door Albrandswaard waarbij 
Albrandswaard massaal uitgelopen is en zeer positief in beeld kwam. 
 
Wat is de doelgroep? 
Het sportbeleid in de gemeente Albrandswaard richt zich, met subsidies en projecten, op vele 
doelgroepen. In de door de raad eind 2009 vastgestelde sportnota worden de afzonderlijke doelgroepen 
benoemd. Het BOS-project (Buurt Onderwijs en Sport) richt zich op de 4 tot 19 jarigen. Dit project loopt 
tot en met 2010. Na 2010 vervalt de rijksbijdrage. 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het stimuleren van sport in de 

buurten middels de BOS driehoek 
(buurt, onderwijs, sport). 

Het aanbieden van activiteiten op 
het gebied van sport en bewegen 
die gericht zijn op jeugdigen van 4 
tot 19 jaar om hen zodoende bewust 
te maken van het belang van een 
gezonde levensstijl (beperken 
gebruik alcohol en drugs, stimuleren 
gezonde voeding en voldoen aan de 
beweegnorm). 

 76% van de jeugdigen voldoet in 
2010 aan de fitnorm (minimaal 3 
keer per week 20 minuten 
intensief bewegen) * 

 In 2007 voldeed 40% van de 
jeugd aan de beweegnorm 
(minimaal 5 keer per week 60 
minuten bewegen) in 2010 is dit 
percentage 66%. Dit is ruim meer 
dan de streefwaarde van 10% 
verbetering. * 

 In 2010 zijn diverse openbare 
sportactiviteiten per leeftijdsgroep 
georganiseerd. Voor de 
basisschoolleeftijd tijdens de 
zomervakantie en de 
herfstvakantie, voor jongeren op 
Koninginnedag en in de 
vakanties, voor ouderen tijdens 
de fit en vitaalmarkt. 

2 Het behouden en stimuleren van 
de rol van de Sportstichting als 
onafhankelijk orgaan dat gevraagd 
en ongevraagd advies uitbrengt 
over sportzaken aan de gemeente. 

Het betrekken van de Sportstichting 
bij alle zaken die spelen op 
sportbeleidsgebied en hen steunen 
bij het organiseren van 
sportactiviteiten welke voor een 
positieve uitstraling zorgen voor de 
gemeente Albrandswaard. 

Er is structureel overleg tussen de 
sportstichting en portefeuillehouder ( 4 
x per jaar). 

3 Het optimaliseren van het 
accommodatiebeleid. 

Het realiseren van een optimaal 
gebruik en het verminderen van de 

Integraal huisvestingsplan is 
vastgesteld door college en zal dienen 
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exploitatietekorten.  als input voor de toekomstvisie 
Albrandswaard. 
Start gemaakt met onderzoek 
mogelijkheid sporthal in Poortugaal. 

 
* Zie rapportage beweegmanagement gemeente Albrandswaard 2010 
 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Samenbrengen sport en buurt  
De BOS regeling liep tot en met 2010. In het kader van de BOS zijn in 2010 wederom diverse 
activiteiten georganiseerd in samenwerking met onderwijs, de sportstichting Albrandswaard, de 
brede schoolcoördinator (combinatiefunctionaris), het sociaal cultureel werk en andere 
particuliere initiatieven (bv schoolschaatsen bij Rhoon on ice). Vanuit de BOS zijn diverse 
“structurele” activiteiten ontstaan, bv, de sportactiviteit op Koninginnedag welke door en voor 
jongeren wordt georganiseerd (WhoZnext), alcohol- en drugs preventie voorlichtingen. Tevens 
is de gedachte om structureel in samenwerking tussen de brede schoolcoördinator, de 
sportstichting Albrandswaard en het sociaal cultureel werk vakantieactiviteiten te organiseren 
waar sportactiviteiten centraal staan. De prestaties opgenomen in de BOS aanvraag worden 
getoetst aan de hand van het project beweegmanagement. De verwachting is dat deze in 
februari 2011 aan de gemeente wordt aangeboden door de sportservice Zuid-Holland. 

 
2. Behouden en stimuleren van de rol van de Sportstichting 

De sportstichting Albrandswaard is een onafhankelijke stichting die de gemeente gevraagd en 
ongevraagd advies kan geven op het gebied van sport. Daarnaast heeft de sportstichting de 
mogelijkheid zelfstandig activiteiten te organiseren en/of te initiëren. Wij betrekken de 
Sportstichting nadrukkelijk in sportbeleidskwesties. Er is een structureel overleg tussen 
sportstichting en portefeuillehouders. (4 keer per jaar) 

 
3. Sportaccommodatiebeleid 

De gemeente Albrandswaard heeft diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Wettelijk is 
de gemeente verplicht om voor voldoende gymnastiekruimte te zorgen voor het onderwijs. Op 
dit ogenblik is er een tekort aan gymmogelijkheden in de gemeente, met name in de kern 
Poortugaal. Het sportaccommodatiebeleid zal zich verder moeten richten op het optimaal 
gebruiken van de beschikbare ruimtes. Door het opstellen van een integraal huisvestingsplan 
waarbij ook onderwijs en andere welzijnactiviteiten worden betrokken kan een optimalisering 
van ruimtegebruik gerealiseerd worden. De gymzalen in Poortugaal en Rhoon zijn aan 
vervanging en/of grootschalige renovatie toe. Het integraal huisvestingsplan is in 2010 door het 
college vastgesteld en zal als input worden gebruikt voor de toekomstvisie Albrandswaard. De 
intentie is uitgesproken om voorzieningen te clusteren. Er is een start gemaakt met het 
onderzoek naar de mogelijkheid van een sporthal in Poortugaal in samenwerking met de 
korfbalvereniging RWA die een eigen binnensportaccommodatie ambieert.                                             
In 2010 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de aanleg van een kunstgrasveld op 
sportcomplex De Omloop. De aanleg zal rond maart/april 2011 plaatsvinden. 

 
Projecten in het kader van de doelstellingen 

1. Renovatie huidige gymzaal of nieuwbouw gymzaal Poortugaal in combinatie met uitbreiding 
gymnastiekcapaciteit; (zie punt 3 sportaccommodatiebeleid) 

2. Renovatie huidige gymzaal of nieuwbouw gymnastiekzaal Rhoon;  
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3. Buurt onderwijs sport (BOS) is afgerond;  
4. Sportnota 2009-2019, (uitvoering actiepunten 2010-2011); Het actieplan 2011-2012 1e 

kwartaal 2011 in college en t.k.n. aan raad 
5. Het onderzoek/uitwerking toekomst binnen zwemaccommodatie Albrandswaard is in 

verband met budgetfreeze verschoven naar 2011 
6. De toekomstvisie complex De Omloop en invulling geven hieraan is verschoven naar 2011 

 
Korte toelichting per project: 

1. De gymnastiekzaal in Poortugaal is meer dan 40 jaar oud. Nieuwbouw en/of grootschalige 
renovatie zal binnen enkele jaren moeten plaatsvinden. Op basis van de huidige gegevens 
met betrekking tot leerlingenprognoses is er een tekort aan gymnastiekruimte in Poortugaal. 
Uitbreiding is hier noodzakelijk. Dit is/wordt meegenomen in het integrale huisvestingsplan 
van de gemeente.  

2. De gymnastiekzaal in Rhoon is meer dan 40 jaar oud. Nieuwbouw en/of grootschalige 
renovatie zal binnen enkele jaren moeten plaatsvinden. 

3. In het kader van Buurt Onderwijs Sport (BOS) ontving de gemeente in de periode 2007-
2010 subsidie van het ministerie van VWS en zijn activiteiten georganiseerd voor de 
leeftijdsgroep 4 tot 19 jaar.  

 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 
 Sportnota; 
 Projectplan BOS (Buurt Onderwijs Sport). 
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
 Maatschappelijke stages; 
 Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en gezondheid; 
 Integraal huisvestingsplan; 
 Jeugd en jongerennota; 
 Brede school. 
 
Wat heeft programma E sport gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
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Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : E  Sport

Exploitatie

Lasten Externe 1.025.024 1.030.887 1.025.973

Interne 118.045 118.045 139.029
Kapitaals 360.816 420.816 333.212
Voorzieningen 19.409 19.409 19.409

Totaal van de Lasten 1.523.294 1.589.157 1.517.624

Baten Externe 643.211 653.906 665.202
Totaal van de Baten 643.211 653.906 665.202

Totaal Exploitatie -880.083 -935.251 -852.422

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma Sport is de volgende reserve gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Onttrekking Reserves 75.575 75.575 70.877
Totaal van de Onttrekking 75.575 75.575 70.877

Totaal Mutaties in de reserves 75.575 75.575 70.877

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma 
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
530.02 Sporthal Rhoon renovatie 84.763 0 Saldo naar 2011 
530.02 Realisatie Trefpunt 155.000 0 Saldo naar 2011 
530.03 Verplaatsen voetbalvelden Poortugaal 27.240 33.802 Afgerond 
530.03 Kunstgrasveld sportcompl. Omloopseweg 400.000 57.745 Saldo naar 2011 
 Totaal 667.003 91.547  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
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Product en afwijking Toelichting  
Sporthal Rhoon, overschrijding 
€ 27.500,-, structureel 

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de vergoeding voor de 
beheerder contractueel hoger is dan begroot. Daarnaast zijn er 
minder activiteiten in de sporthal geweest, waardoor de verhuur van 
de huisvesting achter is gebleven ten opzichte van de raming. 

Gymlokaal Rhoon, 
onderschrijding € 34.400,-, 
incidenteel. 

De onderschrijding is veroorzaakt door een meerjarige afrekening 
van de energiekosten. 

Gymlokaal Poortugaal, 
overschrijding € 17.200,-, 
incidenteel. 

Dit tekort is veroorzaak door een hoger energieverbruik en extra 
schoonmaakkosten en reparaties. 

Zwembaden, onderschrijding  
€ 36.300,- Incidenteel 

Het zwembad zou van 2008 tot half 2013 open gehouden worden 
door de gemeente. Doordat met name in de eerste jaren 
geïnvesteerd is in onderhoud zal de exploitatie in de latere jaren tot 
half 2013 gunstiger uitvallen. Ook wordt niet meer dan noodzakelijk 
geïnvesteerd tot er duidelijkheid is over de periode na 2013.  
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PROGRAMMA F: GROENE GEMEENTE 
 
Welke maatschappelijke effecten/ speerpunten beleid hebben we bereikt? 
Albrandswaard is vanwege haar groene karakter (maar niet alleen hierom!) een waardevol onderdeel 
van het stedelijk gebied Rijnmond. Het is een stedelijk groengebied waarvan dorpen onlosmakelijk 
onderdeel uitmaken. Albrandswaard draagt zorg voor de landschappelijke verankering aan de zuidflank 
van Rotterdam en voor de verbinding met het authentieke polderlandschap van de Hoekse Waard. 
Albrandswaard wil dit groene karakter blijven versterken, enerzijds om haar unieke positie in de regio 
vast te houden en anderzijds om het woon-, werk- en leefklimaat in de dorpen hoogwaardig te houden. 
 
Wat is de doelgroep? 
Alle gebruikers van de openbare ruimte 
 
Welke doelstellingen willen we bereiken? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het behouden van de kwaliteit van de 

groene polders. 
Politieke en ambtelijke inzet om 
de kwaliteit van de polders te 
handhaven. 

In 2010 is het bestemmingsplan 
Buijtenland van Rhoon door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

2 Het inrichten van de Polder De 
Kijvelanden. 

Realisatie van de inrichting 
volgens een breed gedragen 
visie die aansluit op de groene 
gemeente. 

Door de gemeente is een toezegging 
gedaan in het kader van het aanpassen 
van het bestemmingsplan. Gebaseerd 
op een gedragen visie. Voorlopig staat 
dit plan vanwege de ontbrekende 
geldelijke middelen on hold. 

3 Het bevorderen van een schone 
leefomgeving. 

Het uitvoeren van planmatig 
onderhoud volgens de 
beheerplannen. 

Uitvoeren conform het bepaalde 
kwaliteitsniveau uit de beheersplannen. 
Het inlopen van de achterstanden in 
wegen conform het vastgestelde 
kwaliteitsniveau is opgepakt met het 
uitvoeren van een aantal groot 
onderhoud projecten. Gezien de 
beperkte financiële middelen zal in de 
uitvoering van het beheerprogramma 
2011 e.v. een herprioritering van de 
onderhoudsprojecten noodzakelijk 
worden.  

4 Het accentueren van de 
groenstructuren. 

Het uitvoeren van het 
groenbeleidsplan. 

De raad heeft in haar vergadering van 
20 april 2009 het groenbeleidsplan 
vastgesteld. In 2010 is het 
toekomstbeeld van de hoofd- en 
nevengroenstructuren bepaald en moet 
concreet gemaakt worden maatregelen 
te specificeren en uit te werken.  

5 Het aanbieden van speelruimten. Het uitvoeren van een 
speelruimtebeleidsplan. 

In 2010 is een verbeterd 
Speelruimteplan 2010 – 2020 opgesteld 
en aan de raad aangeboden. In dit plan 
is meer ruimte voor burgerinitiatieven 
opgenomen. 
 

6 Het efficiënt en effectief inzetten van Het uitvoeren van maatregelen In 2010 zijn bij het geschikt maken van 
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waterpartijen. conform het Waterplan 
Albrandswaard. 

bedrijventerrein Overhoeken III zijn 
eilanden in het water aangebracht.  
In de diverse ruimtelijke plannen is 
rekening gehouden met 10% van het 
bebouwde oppervlakte aan water. 

7 Het hebben van een adequaat 
milieubeleid. 

Het uitvoeren van het 
milieubeleidsplan voor de 
periode van 2007-2011.  

60% van de genoemde maatregelen zijn 
voltooid, 40% is gestart. In 2010 is ook 
gestart met de Lokale klimaatagenda.  
Waarbij 9 klimaatsdoelstelling in 
Stadsregionaal verband worden 
opgepakt 

8. Landschapspark. Het verzorgen van een 
bestemmingsplan dat de 
gewenste transformatie 
mogelijk maakt. 

Het bestemmingsplan is vastgesteld. 

 
 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Groene polders 
De groene polders (Buijtenland, Polder Albrandswaard, Bos Valckesteyn en Kijvelanden) zijn de 
belangrijkste landschapsdragers van de gemeente. Vanuit de regio en het Rijk staat er druk op 
om deze polders in te vullen met landelijk wonen dan wel te transformeren in natuur- en 
recreatiegebieden. De inzet is een balans te vinden tussen behoud van de kwaliteit van de 
polders en de noodzaak van een zekere transformatie. Dit betekent een constante inzet in de 
diverse projectsporen op enerzijds ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige duurzame visies 
met realistisch uitvoeringsprogramma en anderzijds inzet op lobbytrajecten om voor deze visies 
ook bovenlokaal draagvlak te verwerven. 

  Voor het landschapspark “Buijtenland van Rhoon” is het bestemmingsplan vastgesteld en lopen 
diverse beroepszaken bij de Raad van State. Voor de polder Albrandswaard zijn de eerste 
verkenningen uitgevoerd om te komen tot een integrale visie. 

 In algemene zin zijn de diverse “groen” projecten onder druk komen te staan gelet op het nieuwe 
rijksbeleid waarbij de financiële middelen fors beperkt zijn,. 

 
2. Polder De Kijvelanden 

In ateliervorm is met raad, burgers en andere relevante instanties gewerkt aan een breed 
gedragen visie. De Dienst Landelijk Gebied heeft de gemeente betrokken bij de opstelling van 
een definitief herinrichtingsplan. Door de gemeente is toegezegd een bijdrage te leveren aan de 
planologische kaders om tot inrichting te kunnen komen. 
 

3. Schone gemeente  
Uitgangspunt is een juiste prijs/kwaliteitsverhouding voor het beheren van de leefomgeving 
waarbij het onderhoud planmatig gedaan wordt volgens voor langere tijd vastgestelde 
beheerplannen. De kwaliteit van openbare ruimte wordt geborgd door tevoren vastgelegde 
kwaliteitsniveaus die gediend hebben als kader voor het budget voor het onderhouden van de 
openbare ruimte.  
De gemeentelijke beheerders controleren door middel van inspecties  en periodieke wijkschouw 
continu in hoeverre de kwaliteit van de openbare ruimte op niveau is. Zodra er afwijkingen 
geconstateerd werden is bekeken op welke manier het vastgestelde niveau weer bereikt kon 
worden. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging zijn actuele beheerplannen waarin 
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kwaliteit en budget aan elkaar worden gekoppeld.  
In 2010 zijn in het kader van de realisatie Beheerprogramma 2005-2011 groot 
onderhoudreconstructie Ribbiuslaan Rhoon ,Dorpsdijk Rhoon deel tussen Tijsjesdijk en 
Albrandswaardseweg en aan de kruising Zwaluwenlaan en Tijsjesdijk uitgevoerd. 
 

4. Groenbeleidsplan.  
In 2008 is het groenbeleidsplan voorgelegd aan het burgerpanel en de wijkfora. Daarna is het 
plan aangeboden aan de raad. Het Groenbeleidsplan is vastgesteld door de raad in zijn 
vergadering van 20 april 2009.Om de groene structuren binnen de gemeente te accentueren c.q. 
te revitaliseren en om ad hoc werkzaamheden/oplossingen te voorkomen is een groenbeleidsplan 
noodzakelijk. Uitgangspunt van het groenbeleidsplan is om bij voorgenomen reconstructies en 
uitbreidingen heldere structuren in het groen tot stand te brengen.  
Op basis van de gewenste kwaliteit en uitstraling wordt geopteerd voor een keuze voor 
vervanging van zogenaamd “versleten” beplanting. Het niet (tijdig) vervangen leidt op den duur tot 
een sterk uitgeholde kwaliteit in het groen in de kernen. Dit past niet bij de gewenste uitstraling 
”Dorpen tussen groen en stad”. In het bomenstructuurplan en groenbeleidsplan heeft de 
gemeente de belangrijkste groenstructuren vastgelegd. Bij de ontwikkeling van deze structuren is 
cultuurhistorie een belangrijk uitgangspunt. Met name de dijken zijn van grote cultuurhistorische 
waarde. Daarnaast zijn herkenbare elementen als boerderijen en dijkbebouwing aanwezig die 
sterk bijdragen aan het dorpse karakter. In 2010 is het toekomstbeeld van de hoofd- en 
nevengroenstructuren bepaald en moet concreet gemaakt worden door maatregelen te 
specificeren en uit te werken. Conform de Voorjaarsnota 2009 zijn voor de begroting 2010 e.v. de 
budgetten volgens een groeimodel aangevuld.  
 

5.  Speelruimteplan 
In 2010 is een verbeterd speelruimteplan 2010 – 2020 opgesteld. In dit verbeterd speelruimteplan 
is de essentie dat bestuur en ambtenaren met burgers willen samenwerken om meer ruimte te 
maken voor spel, sport en ontmoeting.  De opbouw van het jonge deel van de bevolking is 
bepalend voor de behoefte waar speelruimten vervangen, aangepast op de behoefte c.q. 
aangelegd moeten worden.  
 
In 2010 is het inrichtingsplan van de speeltuinvereniging Portland verder uitgewerkt op onder 
andere het verkrijgen van een bouwvergunning en draagvlak van de omwonenden voor de 
speellocatie. Het bestuur van de SVP heeft een aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Op 
deze aanvraag is door een fors aantal omwonenden bezwaar ingediend. Medio februari 2011 
zullen de bezwaarschriften in een hoorzitting  door de Bezwarencommissie worden behandeld. 
Pas als het advies van de Bezwarencommissie bekend is kan het traject van het inrichtingsplan 
vervolgd worden. De gemeentelijke bijdrage ad € 150.000,- die aan de SVP is toegezegd, zal 
vooralsnog in 2011 beschikbaar  blijven. 
 

6.  Het Stedelijk waterplan Albrandswaard 
Het Waterplan Albrandswaard is vastgesteld en gekoppeld aan een zgn. maatregelenplan. In de 
komende periode zullen de ‘waterpartijen’ in overleg met elkaar moeten komen tot een zo effectief 
mogelijke uitvoering van het Maatregelenplan, waarbij steeds moet worden gezocht naar slimme 
combinaties van technisch water, recreatief water en (kwalitatieve) landschapsdrager. De 
gemeente zal zich vooral richten op het planologisch vertalen van de wateropgave in de ruimtelijke 
plannen. In de komende jaren geven wij hieraan verdere invulling. 
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7.   Milieubeleidsplan 
In het werkplan 2010 is verder uitvoering geven aan de in het milieubeleidsplan 2007-2011 
genoemde maatregelen. Ook is gestart met de lokale klimaatagenda. Hierbij worden in 
stadsregionaal verband 9 klimaatdoelstellingen opgepakt. Albrandswaard participeert hierin en 
geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken om deze milieudoelen te halen. 

 
Projecten in het kader van de doelstellingen 
 Landschapspark ; 
 Parkvisie ; 
 Polder Albrandswaard ; 
 Johannapolder ; 
 Vergroten waterberging Polder rond Slot Valckesteijn ; 
 Speelruimte beleidsplan ; 
 Milieuwerkplan  
 Baggerdepot ; 
 Integrale handhavingsprojecten ( APV, Milieu, Bouwen en Wonen). 
 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 
 Beheerprogramma openbare Ruimte 2005 – 2011; 
 Groenbeleidsplan Albrandswaard 2009 – 2019; 
 Gemeentelijk rioleringsplan 2007 – 2011; 
 Beheerplan reiniging 2004 – 2013; 
 Stedelijk waterplan Albrandswaard; 
 Milieubeleidsplan; 
 Speelruimteplan 2008-2020; 
 Beheerplan bruggen 2008 – 2020; 
 
Wat heeft programma F groene gemeente gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : F  Groene Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 6.059.891 5.627.812 5.079.612

Interne 2.837.199 2.907.199 3.011.395
Kapitaals 1.453.227 1.392.824 1.261.594
Voorzieningen 0 0 0

Totaal van de Lasten 10.350.317 9.927.835 9.352.600

Baten Externe 4.648.322 4.494.322 4.579.811
Voorzieningen 0 0 0

Totaal van de Baten 4.648.322 4.494.322 4.579.811

Totaal Exploitatie -5.701.995 -5.433.513 -4.772.789
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Mutaties reserves 
Van het programma Groene gemeente zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 577.335 727.335 1.372.313
Totaal van de Storting 577.335 727.335 1.372.313

Onttrekking Reserves 1.042.062 1.192.062 822.751
Totaal van de Onttrekking 1.042.062 1.192.062 822.751

Totaal Mutaties in de reserves 464.727 464.727 -549.562
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Vanwege het feit dat de investeringsplanning over meerdere jaren verspreid is en derhalve een 
doorlopend karakter heeft, in combinatie met de zoveel als mogelijk in 2010 uitgestelde investeringen in 
het kader van de budgetfreeze, zijn veel investeringen doorgeschoven naar 2011. 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma  

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 Raming 2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
210.01 Herinrichting Dorpsdijk 309.945 183.898 Saldo naar 2011 
210.01 Schoolomg. Jul-Beatrix-Bernhard Rhoon 16.430 0 Saldo naar 2011 
210.01 Onderh.plan openbare verlichting 2009 133.369 112.060 Saldo naar 2011 
210.01 Onderh.plan openbare verlichting 2010 135.896 103.113 Saldo naar 2011 
210.01 Aanleg en renovatie wegen 2011 0 4.100 Saldo naar 2011 
210.01 Koninginnebuurt Rhoon verhardingen 1.309.431 46.648 Saldo naar 2011 
210.01 Vogelbuurt Rhoon verhardingen 468.070 13.500 Saldo naar 2011 
210.01 Stationsstraat Rhoon verhardingen 593.477 4.665 Saldo naar 2011 
210.01 Vervanging en onderhoud bruggen 2009 3.280 3.280 Afgerond 
210.01 Verbetering/uitbreiding OV 2010 30.000 18.186 Saldo naar 2011 
210.01 Aanschaf WION 15.500 0 Saldo naar 2011 
210.02 Vervanging bruggen Poortugaal 2010 9.700 8.354 Saldo naar 2011 
210.02 Vervanging bruggen Rhoon 2010 10.220 10.220 Saldo naar 2011 
211.01 Verkeersinst. Gr. Kruislaan-P.Clementln 150.000 5.912 Saldo naar 2011 
211.01 Plan van aanpak verkeersbel.plan 2010 40.000 0 Saldo naar 2011 
722.01 Vervanging straatmeubilair 2010 20.000 17.337 Saldo naar 2011 
724.00 Beschoeiingen 2008 32.264 24.485 Saldo naar 2011 
724.00 Beschoeiingen 2009 147.223 0 Saldo naar 2011 
724.00 Beschoeiingen 2010 120.000 0 Saldo naar 2011 
721.01 Ondegr. Inzamelen Poortugaal 57.296 0 Saldo naar 2011 
721.01 Idem Rhoon 51.794 6.102 Saldo naar 2011 
721.01 Aankoop minicontainers Portland fase 4 51.928 4.191 Saldo naar 2011 
721.01 Vervanging DAF Haakarmwagen 22.406 0 Saldo naar 2011 
721.01 Aankoop minicontainers Essendael 8.103 3.595 Saldo naar 2011 
721.01 Idem Kasteeltuin 152 0 Afgerond 
721.01 Vervanging Tandemasser 3.500 3.650 Afgerond 
721.01 Proef invoering papiercontainers 2.800 1.978 Saldo naar 2011 
721.01 Aanschaf afzetcontainers 2010 30.000 0 Saldo naar 2011 
721.01 Milieupark Essendael 2010 70.000 0 Saldo naar 2011 
721.01 Ondergrondse containers Essendael 95.000 3.780 Saldo naar 2011 
721.01 Rllpacker afzetcontainers  45.000 25.500 Afgerond 
721.01 Verv. Ond. Cont. Zuilen en electr. 2010 61.344 0 Saldo naar 2011 
721.01 Verv. Milieupark Kerkstraat/Achterweg 40.000 0 Saldo naar 2011 
721.01 Verv. Milieupark Ghijseland 2010 55.000 0 Saldo naar 2011 
721.01 Verv. Mercedes huisvuilwagen 285.000 221.462 Saldo naar 2011 
722.01 Riolering Molendijk-Noord Rhoon 35.598 35.598 Afgerond 
722.01 Vervanging Waalstraat Poortugaal 16.469 0 Saldo naar 2011 
722.01 Parallelstraat eo Rhoon 31.383 31.383 Afgerond 
722.01 Diverse vervangingen GRP 2009 549.997 271.073 Saldo naar 2011 
722.01 Opstellen Basis Riolerings Plan 36.220 6.766 Saldo naar 2011 
722.01 Vervanging gemalen GRP 2009 35.836 35.837 Afgerond 
722.01 Rioolvervanging cf beheerplan 2010 438.062 300.667 Saldo naar 2011 
722.01 Riolering Koninginnebuurt Rhoon 875.190 44.211 Saldo naar 2011 
722.01 Idem Vogelbuurt Rhoon 111.134 8.066 Saldo naar 2011 
722.01 Idem Stationsstraat Rhoon 43.759 1.046 Saldo naar 2011 
722.02 Vervanging gemalen cf GRP 2010 154.286 102.420 Saldo naar 2011 
724.01 Uitbreiding begr.plaats Rhoon 2006 154.300 151.752 Afgerond 
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000.62 Vervanging DAF huisvuilwagen 312.495 252.268 Saldo naar 2011 
000.62 Sneeuwschuiver 2010 7.750 7.956 Afgerond 
000.62 Sneeuwschuiver voor haakarmwagen 11.528 0 Saldo naar 2011 
000.62 Vervanging Kubota trekker met kieper 25.000 20.429 Afgerond 
000.62 Vervanging wielstrooier Kubota 4.000 5.677 Afgerond 
000.62 Vervanging FIAT 16.386 17.350 Afgerond 
000.62 Vervanging stroomagregaat 7.500 2.444 Saldo naar 2011 
000.62 Vervanging kantensteker en Flymo 2010 5.500 0 Saldo naar 2011 
000.62 Vervanging Steyer Tractor 35.000 35.301 Afgerond 
000.62 Vervanging wegbebakening 7.500 0 Saldo naar 2011 
000.62 Vervanging Citroen Beheer 34.447 36.412 Afgerond 

 Totaal 7.373.468 2.192.672  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Onderhoud verharding, 
onderschrijding € 315.900,- 
incidenteel. 
 

Als gevolg van de budgetfreeze halverwege afgelopen jaar is er zeer 
terughoudend omgegaan met opdrachtverstrekkingen. De 
opdrachten die alsnog verstrekt werden waren in 2010 technisch 
nog niet voldoende afgerond. De afrekening van deze opdrachten 
(ca € 270.000,-) zal in 2011 plaatsvinden. De OMMIJ heeft bij haar 
overdracht Portland € 60.000,- overgemaakt om te voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de openbare ruimte. De technische realisatie zal 
als gevolg van weersinvloeden voor een deel ad € 38.000,-  in 2011 
plaatsvinden. 
Om de kosten van nog uit te voeren werken uit 2010 niet op het 
budget voor 2011 te laten rusten wordt € 311.000,- geëgaliseerd.  

Kabels, leidingen en inritten, 
overschrijding € 20.750,-, 
incidenteel 

De overschrijding is veroorzaakt voor advieskosten en beoordelen 
van vergunningen aan nutsbedrijven om in de openbare ruimte te 
mogen werken. Advieskosten zijn gemaakt vanwege het vertrek van 
de medewerker Kabels en Leidingen in januari 2010.  

Openbare verlichting, 
onderschrijding € 31.100,- 
incidenteel.  

De oorzaak is voornamelijk toe te rekenen aan incidenteel lagere 
energiekosten. 

Gladheidsbestrijding, 
overschrijding € 25.900,- 
Incidenteel. 
 

Door de sneeuwval begin 2010 en de onverwacht vroege sneeuwval 
in november/december 2010 is noodzakelijk fors zout ingekocht. 
Gezien de beperkte voorraden bij de leveranciers is de zoutprijs ook 
aanmerkelijk gestegen. Hoeveelheid en prijs hebben geleid tot de 
overschrijding. 

Straatreiniging, onderschrijding 
€ 14.700,- 

Door het aanstellen van een nieuwe buitendienstmedewerker is 
minder inhuur van derden nodig geweest. In verband met 
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toerekening kosten aan tarief afvalstoffenheffing, geeft dit geen 
voordeel. 

Invoering WION, 
onderschrijding € 43.500,- 

De onderschrijding wordt veroorzaakt door vertraging in de 
uitvoering van het project en het bedrag wordt verrekend met de 
reserve Informatie Beleids Plan. 

Verkeersmiddelen, 
onderschrijding € 26.750,- 
incidenteel. 

De onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door 
terughoudendheid bij wensen/verzoeken van bewoners en 
ondernemers op verkeer- en vervoersthema’s bij het 
Verkeersspreekuur. Als gevolg van de budgetfreeze 2010 is zeer 
beperkt op vragen en verzoeken ingegaan 

Bagger, onderschrijding  
€ 79.500,-, incidenteel 

In het najaar is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het 
baggerprogramma 2009. Baggeren kan alleen conform de regels 
van de Flora en faunawet in het voor- en najaar. De bagger-
activiteiten zullen in het 1e kwartaal 2011 gereed zijn. Dan pas 
kunnen en mogen de termijnbedragen ad € 80.000,- verrekend 
worden.  

Sportcomplex 
Albrandswaardseweg 
Poortugaal velden, 
overschrijding € 21.200,-, 
waarvan structureel € 10.000,- 

De overschrijding is veroorzaakt door onvoorziene 
onderhoudskosten. Het sportcomplex is als openbare ruimte voor 
iedereen toegankelijk. Jongeren verblijven regelmatig op dit 
sportcomplex en een deel van deze jongeren maken zich schuldig 
aan diverse vormen van vandalisme. Een deel van de onvoorziene 
kosten zijn te wijten als gevolg van vandalisme. In de begroting is 
vooralsnog alleen voor het reguliere onderhoud van de sportvelden 
budget opgenomen. Dit onderhoud is uitbesteed aan externe 
partijen. Er is geen budget beschikbaar voor reparatie of vervanging. 
In 2011 zijn  onvoorziene uitgaven gekomen voor het herstellen van 
het sproeisysteem en de vervanging van de sproeiers ad € 10.000,- 
en extra reparaties aan slagboom, brandkranen drainagesystemen 
etc. ad € 10.200,-.  

Speelvoorzieningen, 
onderschrijding € 38.900,-, 
incidenteel 

Enerzijds is de onderschrijding veroorzaakt door minder kosten aan 
bodemonderhoud en onderhoud speeltoestellen ad € 20.000,-. De 
conditie van zowel bodem als speeltoestellen gaven dit jaar geen 
aanleiding voor significante uitgaven. Anderzijds is aan vervanging 
als gevolg van vandalisme weinig besteed en heeft geleid tot minder 
uigaven van circa € 19.000,-.  

Exploitatie bedrijfscontainers, 
overschrijding € 81.300,-, 
incidenteel 

Deze overschrijding is enerzijds veroorzaakt door extra inhuur als 
gevolg van een overplaatsing van een buitendienstmedewerker naar 
de binnendienst. Anderzijds zijn de inkomsten te hoog begroot 
geweest, omdat het wegvallen van een afnemer niet was voorzien. 
Het afwijkingsbedrag is incidenteel. Voor de toekomst wordt 
onderzocht om de exploitatie bedrijfscontainers af te stoten 
aangezien het geen kerntaak van de gemeente is. 

Exploitatie milieuparken, 
onderschrijding € 143.000,-, 
incidenteel. 

De opbrengsten van de hoge papierprijs heeft het resultaat fors 
gunstig beïnvloed. Daarboven op komt dat alsnog ruim € 37.000,- is 
ontvangen van het afvalfonds over het jaar 2009 en verantwoord in 
2010. 

Exploitatie Afvalbrengstation, 
onderschrijding € 93.300,-, 
incidenteel 

De oorzaak is te vinden door een lagere aanlevering van afval dan 
begroot (ca € 50.000,-). Ook is er minder klein chemisch afval (KCA) 
ingeleverd met daarbij een lage verwerkingsprijs voor het KCA dat 
geleid heeft tot een onderschrijding van ca. € 25.000,-. Aan de 
opbrengsten kant is een afwijking veroorzaakt omdat de 
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opbrengsten wit- en bruin goed verwerkt en dat geeft een 
meeropbrengst van € 17.000,-. Gezien de marktwerking op de 
afvalprijzen de afwijkingen als incidenteel benoemen. 

Inzameling oud papier, 
Onderschrijding € 55.000,-, 
incidenteel 

Vanwege de hoge papierprijs was het niet noodzakelijk om subsidie 
uit te keren aan de verenigingen. 
Gezien de marktwerking op de afvalprijzen is de afwijking als 
incidenteel te benoemen. 

Rioolbeheer, onderschrijding  
€ 45.000,-, incidenteel 

Minder storingen aan persleidingen en verstoppingen bij kolken is de 
oorzaak dat een onderschrijding op dit product optreedt. Dit is ook in 
overeenstemming met het GRP welk aangeeft dat het rioolstelsel 
goed functioneert. De afwijking blijft incidenteel; eventuele 
aanpassingen als het nieuwe GRP is opgesteld voor 2012. 

Hoofdrioolgemaal Poortugaal, 
overschrijding € 18.000,-, 
incidenteel 

Enerzijds wordt de overschrijding veroorzaakt door veel hogere 
kosten voor de bestrijding van stankoverlast. Deze zijn het gevolg 
van de stijgende grondstofprijzen, anderzijds door een lagere 
bijdrage van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) omdat er 
minder m3 afvalwater naar de zuivering is verpompt. 

Overige gemalen, 
onderschrijding € 36.300,-, 
incidenteel 

De oorzaak is enerzijds veroorzaak door minder kosten aan 
onderhoud en storingen. Anderzijds zijn er minder lozingskosten 
door WSHD in rekening gebracht door weinig overstorten. 

Uitvoering Wet Milieubeheer, 
overschrijding € 34.200,- 

Er is een fout opgetreden in de afrekening van het werkplan 2010. 
De gemeente heeft teveel betaald voor dit werkplan.   Bij het 
werkplan 2011 zal dit worden verrekend 

Bodem, onderschrijding  
€ 11.000,- 

De oorzaak is dat er in 2010geen externe adviezen zijn 
aangevraagd en dat er geen saneringskosten zijn gemaakt. 

Opbrengst inzamelen 
afvalstoffen, nadeel € 29.000,-. 

De lagere opbrengst afvalstoffenheffing komt vooral door een groter 
aantal bezwaren en lager aantal woningen dan geraamd. Van een 
deel van de bezwaren is de verwachting dat deze opnieuw opgelegd 
zal worden in 2011. De omvang van het bedrag dat hiermee is 
gemoeid is onbekend. De nadelige gevolgen worden verrekend met 
de egalisatie reserve “tarieven reinigingsheffingen”. 

Opbrengst rioolrechten, nadeel 
€ 70.300,-. 

Oorzaken van de lagere opbrengst rioolheffing zijn voornamelijk de 
lagere woningbouw productie dan waarmee in de primitieve 
begroting is rekeninggehouden. Daarnaast is gebleken dat ten 
opzichte van voorgaande jaren meer bezwaren tegen de aanslagen 
zijn opgelegd. Net als bij de afvalstoffenheffing is ook hier de 
verwachting dat een deel opnieuw opgelegd wordt.  De nadelige 
gevolgen worden verrekend met de egalisatie reserve “riolering”. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  GG::  OONNDDEERRNNEEMMEENNDDEE  GGEEMMEEEENNTTEE  
 
Welke maatschappelijke effecten / speerpunten beleid hebben we bereikt ? 
Vanuit de lokale samenleving bestaat de behoefte aan ruimte voor wonen, ondernemen en recreëren. 
Ook de regionale behoefte is op deze terreinen voelbaar. Wij willen binnen dit programma en binnen 
politieke kaders in verschillende rollen stimuleren en inspireren. Soms als initiatiefnemer, de andere 
keer als samenwerkingspartner, dan weer als regisseur. Door realisatie van ruimte voor bedrijvigheid en 
het beschikbaar hebben van ontwikkelruimte voor woningbouw wordt invulling gegeven aan dit 
programma.  
 
Wat is de doelgroep? 
Ondernemers en potentiële investeerders die een economische impuls geven binnen de gemeente. 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het initiëren en realiseren van geld 

genererende projecten met een zo 
optimaal mogelijk rendement om 
daarmee maatschappelijk gewenste 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Het voorzieningenniveau 
minimaal op het huidige niveau 
handhaven. 

De ruimtelijke projecten zijn 
geoptimaliseerd en op de risico’s is 
duidelijk gestuurd om deze te beperken. 

2 Het versterken van het vertrouwen van 
ondernemers in de gemeente. 

Verbeteren van het 
ondernemersklimaat waardoor 
er door (potentiële) 
ondernemers meer 
geïnvesteerd wordt. 

Afronding economische verkenning 
Albrandswaard en presentatie daarvan 
aan ondernemers. 
Periodiek overleg met 
ondernemersvereniging/ 
winkeliersvereniging. 

3 Het versterken van de economische 
positie. 

Toenemen bedrijvigheid 
waardoor de economie versterkt 
wordt. 

Belangrijke ontwikkelingen zijn duidelijk 
verder gebracht ten goede van de 
economische positie van de gemeente. 
Beide centrumontwikkelingen spelen 
hierin een grote rol. 

 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Versterken vertrouwen ondernemers in gemeente 
Binnen de collegeperiode is ingezet op een nog nadrukkelijker contact met de diverse 
ondernemers binnen onze gemeente. Hiertoe is contact geweest met de 
ondernemersvereniging en is nadrukkelijker aandacht gegeven aan de kleinere ondernemer 
binnen onze gemeente. In 2010 is er een verkennend onderzoek afgerond naar de 
economische situatie, het ondernemersklimaat en de samenstelling van de bedrijvigheid in 
Albrandswaard. Dit onderzoek is besproken met een vertegenwoordiging van de ondernemers. 
Op basis van dit overleg is besloten om een vervolgonderzoek te doen naar de ZZP-ers en 
startende ondernemers in Albrandswaard. Ook is afgesproken om te onderzoeken hoe er meer 
vorm en inhoud gegeven kan worden aan het periodiek overleg tussen gemeenten en 
ondernemers. 
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2. Versterken economische positie 
Door beschikbaar zijn van uitbreidingsruimte voor bedrijven en het deelnemen aan 
ondernemersoverleg is de economische positie in ieder geval niet minder geworden. Ook is een 
analyse uitgevoerd naar de bedrijvigheid binnen de gemeente waarbij ook de ondernemers hun 
behoefte hebben kunnen ventileren. 

 
Projecten in het kader van de doelstellingen 
1. Centrumontwikkeling Poortugaal; 
2. Ontwikkeling Essendael; 
3. Spui; 
4. Centrumontwikkeling Rhoon; 
5. Overhoeken III; 
6. Ontwikkeling Portland; 
7. Voormalig terrein buitendienst (Oral Care); 
8. Ontwikkeling Kasteeltuin Poortugaal; 
9. Julianadriehoek 1e fase;  
 
Voor een toelichting op de projecten 1 tot en met 7 verwijzen we u naar de paragraaf grondbeleid. Het 
project kasteeltuin Poortugaal is afgerond. Het opleveringsdocument wordt begin 2011 getekend. Over 
het project Julianadriehoek is in 2010 met Woonbron overeenstemming bereikt over het realiseren van 
10 Koopgarantwoningen. De in 2006 gesloten ontwikkelovereenkomst is hierop aangepast. Ook is 
overeenstemming bereikt met betrekking tot de overdracht van de grond 
 
Wat zijn de beleidskaders? 
De doelstellingen van het beleid zijn vastgelegd in het College werkprogramma en diverse adviesnota’s, 
zoals de nota grondbeleid.  
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
In verband met de kredietcrisis heeft de gemeente zich ingespannen om woningbouwprojecten te 
stimuleren. Daarbij zijn we succesvol geweest in het benutten van de stimuleringssubsidies voor 
woningbouwprojecten, die vanuit het ministerie van VROM beschikbaar zijn gesteld. 
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Wat heeft programma G ondernemende gemeente gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 

Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie
Programma : G  Ondernemende Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 40.424 5.145.996 4.426.859
Interne 546.840 1.675.313 717.931
Kapitaals 256.834 261.339 558.615
Voorzieningen 127.750 1.813.750 1.476.705

Totaal van de Lasten 971.848 8.896.398 7.180.110

Baten Externe 103.497 4.211.255 2.295.869
Interne 370.612 3.086.387 3.073.090
Voorzieningen 0 0 58.817

Totaal van de Baten 474.109 7.297.642 5.427.776

Totaal Exploitatie -497.739 -1.598.756 -1.752.334

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma ondernemende gemeente zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 0 715.000 285.288
Totaal van de Storting 0 715.000 285.288

Onttrekking Reserves 0 1.825.017 1.739.123
Totaal van de Onttrekking 0 1.825.017 1.739.123

Totaal Mutaties in de reserves 0 1.110.017 1.453.835

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma 
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
     

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
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De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Bouwrekeningen Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf 7 grondbeleid. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  HH::  RRUUIIMMTTEELLIIJJKKEE  OORRDDEENNIINNGG  EENN  VVOOLLKKSSHHUUIISSVVEESSTTIINNGG  
 
Welke maatschappelijke effecten / speerpunten beleid hebben we bereikt? 
Het borgen van het groene karakter en de dorpse identiteit vindt onder meer met het instrumentarium 
van de ruimtelijke ordening plaats. Wij willen heldere afspraken over de gemeentelijke regierol op alle 
ontwikkelingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en het behoud en de herstructurering van de 
voorraad bereikbare huurwoningen, in het bijzonder die voor starters en senioren, één en ander in 
samenwerking met de woningbouwcorporaties. 
 
Wat is de doelgroep? 
Inwoners, bedrijven en instellingen die informatie willen hebben over, en tevens belanghebbende zijn bij 
het behoud van de kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde leefomgeving. 

Welke doelstellingen willen we bereiken? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 1. Het uitwerken van onderdelen van 

de woonvisie; 
2. Het opstellen van een 

maatschappelijke visie en een visie 
op veiligheid en wijkleefbaarheid in 
samenhang met de structuurvisie in 
de loop van 2010. 

1. Het maken van 
prestatieafspraken in 2010 
met de 
woningbouwcorporaties in 
Albrandswaard; 

2. Het opstellen van een visie. 

1. Met de corporaties is gewerkt aan 
de prestatieafspraken. Deze 
worden naar verwachting in het 1e 
kwartaal 2011 afgerond. 

2. Het aanbieden van een visie 
wijkleefbaarheid. De 
maatschappelijke visie wordt 
integraal onderdeel van de op te 
stellen toekomstvisie. 

2 Het digitaal ter inzage leggen van 
bestemmingsplannen volgens de 
wettelijke verplichting. 

Het herzien van een drietal 
bestemmingsplannen. 

In 2010 zijn definitief drie  
bestemmingsplannen digitaal ter 
inzage gelegd. Alle 
bestemmingsplannen zijn digitaal 
beschikbaar gekomen. 

3 Het uitoefenen van invloed en inspreken 
op de provinciale structuurvisie. 

Een provinciale structuurvisie 
die werkbare kaders biedt om op 
gemeentelijk niveau invulling te 
geven aan ruimtelijke ambities. 

De inspraakreactie van de gemeente is 
nauwelijks verwerkt in de provinciale 
structuurvisie waardoor een aantal 
ontwikkelingen stagneert. 

4 Het opstellen van een gemeentelijke 
structuurvisie, inclusief MER (indien 
nodig) en financiële paragraaf voor 
verhaal bovenplanse kosten op basis 
nieuwe exploitatiewet. 

Een afgeronde structuurvisie 
met financiële onderbouwing en 
milieu effect rapport (indien 
nodig). 

Een raadsvoorstel over de aanpak van 
de toekomstvisie Albrandswaard 2025 
is voorbereid. 

5 Het participeren in de projectorganisatie 
A15 en het volgen van de afgesloten 
contracten. 

Het realiseren van de verbreding 
van de A15 en met name de 
daarmee samenhangende 
projecten.  

Het geluidscherm langs de A15 is 
grotendeels gerealiseerd. Hierdoor is 
de leefomgeving in Portland verbeterd. 
Met de bewoners aan de Rijsdijk zijn 
afspraken gemaakt over de te nemen 
maatregelen door Rijkswaterstaat 
waardoor ook daar de leefomgeving 
verbeterd. 

6 Het participeren in de projectorganisatie 
A4 en het volgen van de voortgang. 

Het realiseren van de 
voorbereiding tot aanleg van de 
A4-zuid binnen de door uw raad 
te formuleren randvoorwaarden. 

In 2010 is deelgenomen aan een  
aantal project overleggen rond de A4 
zuid. 
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Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Uitwerken woonvisie, maken van prestatieafspraken  
In 2010 hebben besprekingen plaatsgevonden met de corporaties over de opstelling van een 
overeenkomst prestatieafspraken. De tekst is in 2010 in concept overeengekomen. In de loop 
van 2011 volgen de bestuurlijke behandelingen binnen de corporaties en de gemeente.  
 
Visie wijkleefbaarheid  
In het vervolg op de woonvisie is in 2010 gestart met het opstellen van een visie 
wijkleefbaarheid. Het product hiervan is eind 2010 aangeboden aan de raad. Verdere 
behandeling van de nota vindt in 2011 plaats. De visie wijkleefbaarheid is een van de 
bouwstenen voor de “Toekomstvisie Albrandswaard 2025”.  
 
Gemeentelijke structuurvisie 
Gepland was om in 2010 te starten met de Structuurvisie Albrandswaard 2025. Daarin wordt de 
visie op ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd. In het college uitvoeringsprogramma is opgenomen, 
om eerst een Toekomstvisie te maken, om deze vervolgens uit te werken in een Structuurvisie. 
Een toekomstvisie omvat, naast de ruimtelijke ontwikkeling, de totale ontwikkelingsrichting van 
de gemeente. Op basis van dit besluit is een nieuw projectplan opgesteld. 
 
Structuurvisie polder Albrandswaard 
In 2010 is een ruimtelijke analyse van de polder uitgevoerd door een stedenbouwkundig/ 
landschapsarchitectenbureau en is een groep bewoners gevraagd ‘hun verhaal’ over de polder 
te vertellen. Deze ruimtelijke analyse en de verhalen van de bewoners hebben interessante 
aanknopingspunten opgeleverd om een visie voor de polder op te stellen door middel van een 
participatie traject. Vanwege de hoge kosten van een dergelijk traject, is getracht subsidie te 
verkrijgen. In december van 2010 is een subsidie door het ministerie van EL& I toegekend voor 
het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Daarop is gestart met het opstellen 
van een projectplan en kredietvoorstel.   

 
2. Bestemmingsplannen (en andere Wro instrumenten) digitaal ter inzage  

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening maakt het digitaal opstellen van bestemmingsplannen 
verplicht. Ook is er een verplichting voor digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen (DURP).  
Het betreft de volgende plannen: 
 Portland; 
 Bedrijventerrein Portland; 
 Buijtenland van Rhoon. 

 
 
Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 
 Structuurvisie; 
 Vastgestelde bestemmingsplannen; 
 Albrandswaardse variant; 
 Handhavingsbeleid. 
 
Als kader voor de gemeentelijke inzet dient bovendien het relevante kader dat is opgesteld door hogere 
overheden, zoals: 
 Rijkskader (o.a Huisvestingswet, nieuwe Wro, PKB-PMR en tracébesluiten); 
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 Provinciaal kader; 
 Regionaal kader (o.a. Verstedelijkingsafspraken 2010-2020). 
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
Per 1-10 2010 is de omgevingsvergunning  (WABO) ingevoerd. De automatiseringssystemen zijn hier 
aangepast zodat vergunningsaanvragen digitaal aangevraagd kunnen worden. 
 
Wat heeft programma H ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Programma : H  Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

Exploitatie

Lasten Externe 337.231 727.036 1.255.884

Interne 1.059.639 1.059.639 1.157.317
Kapitaals 31.142 31.142 28.007

Totaal van de Lasten 1.428.012 1.817.817 2.441.207

Baten Externe 688.523 413.523 1.231.571
Totaal van de Baten 688.523 413.523 1.231.571

Totaal Exploitatie -739.489 -1.404.294 -1.209.636

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 0 0 195.970
Totaal van de Storting 0 0 195.970

Onttrekking Reserves 80.000 376.000 140.000
Totaal van de Onttrekking 80.000 376.000 140.000

Totaal Mutaties in de reserves 80.000 376.000 -55.970
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Investeringen ten behoeve van dit programma  

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
003.01 IBP 1.1 Basisreg. Adressen en gebouwen 24.832 0 Saldo naar 2011 
810.05 IBP 1.5 Aanschaf WKPB 5.000 0 Saldo naar 2011 
810.05 IBP 2.04 Aanschaf DURP 6.081 476 Saldo naar 2011 
810.05 IBP 2.07 Aanschaf software omg.vergun. 11.000 17.174 Afgerond 
810.05 IBP 2.08 Ontsluiting GEO-informatie 59.900 9.231 Saldo naar 2011 
 Totaal 106.813 26.881  

 
Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Uitbreidingsplannen, 
onderschrijding € 18.000,- 

De onderschrijding van € 18.000,- wordt veroorzaakt doordat nu op 
basis van de nieuwe werkwijze met voorbereidingskredieten wordt 
gewerkt en hiermee de lasten verspreid worden. 

Structuurvisie, onderschrijding 
€ 196.000,- 

Gepland was om in 2010 te starten met de Structuurvisie 
Albrandswaard 2025. Daarin wordt de visie op ruimtelijke 
ontwikkeling vastgelegd. In het college uitvoeringsprogramma is 
opgenomen, om eerst een Toekomstvisie te maken, om deze 
vervolgens uit te werken in een Structuurvisie. Een toekomstvisie 
omvat, naast de ruimtelijke ontwikkeling, de totale 
ontwikkelingsrichting van de gemeente. Op basis van het college 
uitvoeringsprogramma is een nieuw projectplan opgesteld.  

Ruimtelijk beleid, 
overschrijding € 46.700,- 

De afwijking wordt veroorzaakt door externe ontwikkelingen zoals 
Heliport waarvoor externe ondersteuning is ingehuurd. 

Landschapspark Buijtenland, 
onderschrijding € 119.400,- 

Bij raadsbesluit 89598 is een extra budget van € 225.000,- 
beschikbaar gesteld ten laste van de algemene reserve voor het 
vervolg van het Buytenland. Tegenover deze onderschrijding staat 
een lagere onttrekking van de algemene reserve, waardoor er een 
restantbudget resteert van € 119.400,-. 

Invoering WKPB, 
onderschrijding € 10.200,- 

Tegenover de onderschrijding staat een lagere onttrekking van de 
reserve IBP. 

Invoering DURP, 
onderschrijding € 14.000,- 

Tegenover de onderschrijding staat een lagere onttrekking van de 
reserve IBP. 

Bouw-, aanleg-, sloop-, 
omgevingsvergunningen lasten 
en baten overschrijding  
€ 50.200,- incidenteel 

De overschrijding is veroorzaakt door de kosten voor jet aanpassen 
van het welstandsbeleid voor het centrum van Poortugaal  
€ 3.000,-), betaalde omslagbijdrage van € 7.000,- aan de stadsregio 
en een overschrijding op de kosten voor software van € 15.000,-. 
Daarnaast zijn er minder leges ontvangen dan begroot. 

Woonwagens, onderschrijding 
€ 14.700,-  

De onderschrijding is veroorzaakt doordat de bedragen “te 
ontvangen huur” (€ - 11.700,- extra ontvangen) en “uit te betalen 
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huur” (€ 4.900,-) zijn niet aangepast aan de werkelijkheid. Dit zal 
met Zero based budgetting worden opgepakt. Aan 
onderhoudskosten is € 5.600,- uitgegeven door defecten aan cv, 
bergingen etc. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  II::  BBEESSTTUUUURRSSKKRRAACCHHTTIIGGEE  GGEEMMEEEENNTTEE  EENN  KKLLAANNTTGGEERRIICCHHTTEE  
OORRGGAANNIISSAATTIIEE  
 
Welke maatschappelijke effecten / speerpunten beleid hebben we bereikt? 
De gemeenteraad stoelt zijn beleid op de missie Dorpen tussen groen en stad. Deze missie is gericht op 
het behoud van het relatief kleinschalige dorpse karakter en behoud en versterking van het omringende 
groene landschap met grootstedelijke voorzieningen onder handbereik.  
 
Achtergrond 
Er zijn diverse ontwikkelingen die de positie van de gemeente en dus de positie van de burger 
beïnvloeden. Door decentralisatie van rijkstaken groeit het taakveld van gemeenten. De gemeente heeft 
het beste zicht op wat er zich bij de inwoners afspeelt. Zij staat het dichtst bij de mensen. De gemeente 
is eigenlijk de ‘eerste overheid’.  
Belangrijk is een goede elektronische dienstverlening. Daarbij draait het om klantvriendelijkheid en 
toegankelijkheid van de overheid voor individuele burgers. Als inwoners en bedrijven via digitale 
kanalen contact zoeken met de gemeente, dan verwachten zij dat zij snel en efficiënt worden geholpen. 
Zij willen wel behandeld worden als een individu. De overheid moet rekening houden met persoonlijke 
omstandigheden. Dit vraagt om het goed opslaan, structureren en toegankelijk maken van (digitale) 
informatie.  
Een bestuurskrachtige gemeente kent de opgaven die vanuit de samenleving op haar af komen. En 
weet er een passend antwoord op te verzinnen!  Dit vraagt wat van politiek en bestuur, maar ook van de 
ambtelijke organisatie. De organisatie is zeer slank. Daardoor richt zij zich met name op de uitvoering 
van wettelijke taken. De formatie laat relatief weinig ruimte om te sturen op strategie en het voeren van 
regie op processen buiten de organisatie. Door samenwerking wil de gemeente Albrandswaard 
enerzijds haar positie in de regio versterken en anderzijds een efficiëntere, effectievere en minder 
kwetsbare ambtelijke organisatie ontwikkelen. 
 
Programmaonderdelen 
Het programma bestuur en dienstverlening kent de volgende onderdelen: 
1 Samenwerking; 
2 Dienstverlening; 
3 Burgerparticipatie; 
4 Deregulering; 
5 Gemeenteraad. 
 
Kaderstellende beleidsnota’s  
a. Informatiebeleidsplan (IBP) (update 2010); 
b. Beleidsnotitie Burgerparticipatie (2010); 
c. Plan van aanpak Deregulering;  
d. Koersdocument ‘BAR-goed’ (nadere uitwerking in notitie ‘Op weg naar een gezamenlijke 

netwerkorganisatie in de BAR-gemeenten’, 2009) 
e. Kwaliteitshandvest. 
 



Gemeente Albrandswaard programmarekening 2010 
 

pagina 68 

Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 

Intensiveren contacten in BAR-verband 

voor colleges, directies en ambtenaren. 

BAR directies en BAR 

stuurgroep vergaderen frequent, 

volgens vaste 

vergaderschema’s. Ambtenaren 

van de BAR-gemeenten zoeken 

elkaar binnen en buiten formele 

projecten steeds vaker op.   

1 De samenwerking in BAR verband nader 

uitbouwen.  

Opstarten van concrete 

samenwerkingsprojecten. 

Belangrijkste projecten die zijn 

gestart: Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving (VTH) en 

harmoniseren 

arbeidsvoorwaarden. 

2 Het verbeteren van de dienstverlening 

aan inwoners en bedrijven.  

Het afstemmen van de dienstverlening op 

basis van de klanttevredenheidsmonitor. 

Gemiddelde klanttevredenheid 

2010: 7.88 (vgl. gemiddelde 

klanttevredenheid 2009: 7.78). 

3 Het stimuleren van de burgerparticipatie. Het evalueren van de huidige 

instrumenten en het initiëren van nieuwe 

voorstellen.  

Beleid is in september 2010 

vastgesteld. Evaluatie beleid 

burgerparticipatie is 

doorgeschoven naar 2011.  

4 Het terugdringen van de gemeentelijke 

regelgeving.  

Het vereenvoudigen of afschaffen van 

gemeentelijke regelgeving.  

Voorgestelde maatregelen uit 

plan van aanpak grotendeels 

gerealiseerd. 

Verder vereenvoudiging van 

procedures door bijvoorbeeld 

Wabo en invoering 

basisadministraties. 

 
Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 
1. Samenwerking 
In het najaar van 2010 hebben de BAR-directies de richting bepaald, waarin uitbouw van de 
samenwerking zich zou moeten begeven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de centralisatie van taken. 
De stuurgroep heeft de BAR-directies gevraagd hierover een startnotitie te schrijven. 
Ook is in 2010 een stap gezet in de samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
op het terrein van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Aan de stuurgroep is een advies 
uitgebracht dat uitgaat clustering van taken en gezamenlijke uitvoering ervan vanuit een locatie. Begin 
2011 bespreken de drie colleges het voorstel in een gezamenlijke vergadering. 
Tot slot is ter voorbereiding op volgende samenwerkingsstappen besloten de arbeidsvoorwaarden van 
de drie gemeenten te harmoniseren. 
 
2. Dienstverlening 
Om in 2012 te voldoen aan wettelijke verplichtingen heeft de gemeente Albrandswaard een 
informatiebeleidsplan (IBP) opgesteld. In dit IBP worden de beleidsuitgangspunten voor de periode tot 
2012 weergegeven en wordt aangeven in welke periode welke projecten worden afgerond. In 2010 is er 
een update van het projectplan verschenen.  
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Door afronding van projecten zoals ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen’, ‘Wet 
Informatievoorziening Ondergrondse Netten’ en ‘de omgevingsvergunning’ is de dienstverlening naar 
burgers, bedrijven en instellingen in 2010 verbeterd. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren 
voortzetten. 
 
3. Burgerparticipatie 
De tijd dat de gemeente uitsluitend een verstrekker van documenten en vergunningen was, ligt achter 
ons. Burgers willen niet alleen goed op de hoogte worden gehouden over zaken die hen aangaan. Zij 
willen ook zelf nadrukkelijker hun stem laten horen bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid. Zeker als 
het gaat om zaken die dicht bij de eigen voordeur spelen. 
In september 2010 heeft raad ingestemd met de beleidsnotitie ‘Burgerparticipatie’. Hierin staat een 
afwegingskader: wanneer wel of niet kiezen voor burgerparticipatie, op welk niveau dan en met welke 
instrumenten? Daarnaast zijn enkele pilotprojecten gedefinieerd, waarvan uitvoering in de loop van 
2010 is uitgevoerd.  
 
4. Deregulering 
De uitvoering van maatregelen die moeten leiden tot vermindering van de administratieve lastendruk 
voor burgers en ondernemers is in 2009 begonnen. Door verschillen in politieke en ambtelijke 
prioriteiten is de BAR-samenwerking op dit punt wat stroef verlopen. Desalniettemin zijn de 
voorgestelde maatregelen grotendeels gerealiseerd. Anderzijds zijn we voor een deel ingehaald door de 
werkelijkheid. Veel procedures zijn bijvoorbeeld door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden, gedereguleerd. In de basisadministratie registratie 
personen zijn wijzigingen doorgevoerd, zodat mensen niet iedere keer opnieuw hun gegevens moeten 
aanleveren. 
Deregulering – of liever: vermindering van administratieve lasten – is een voortdurend proces. In het 
besluitvormingsproces wordt dan ook voortdurend in het oog gehouden of een voorstel tot vermindering 
van administratieve lasten leidt en, zo nee, of de toename onvermijdelijk is. 
 
5. Gemeenteraad 
Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op 11 maart werden de leden van de 
nieuwe gemeenteraad beëdigd.  
 
5.1 Kaderstelling raad 
In verband met de verkiezingen kon er geen voorjaarsnota worden gemaakt. Het coalitiedocument en 
het college-uitvoeringsprogramma moeten worden gezien als een voorjaarsnota.  
De behandeling van de begroting en de meerjarenbegroting (2011-2014) vond plaats in 
oktober/november 2010. 
 
5.2 Verslaglegging raad & carrousel 
In 2010 heeft de griffie zowel de digitale als de papieren verslaglegging van raads- en 
carrouselvergaderingen overgenomen van afdeling FAZA. Hiervoor was urenuitbreiding bij de griffie 
nodig (besluit raad: 21 december 2009).  
 
5.3 Digitaal vergaderen van de raad 
De raad heeft aangegeven ‘digitaal’ te willen gaan werken. Dit vermindert de enorme stroom van 
papieren stukken. In het derde kwartaal van 2010 is de werkgroep ‘Gemeenteraad digitaal’. Concrete 
voorstellen en resultaten van deze werkgroep worden in de loop van 2011 verwacht. 
 
5.4 Organisatie raad 2010-2014 
Op 3 maart 2010 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De raad bestaat uit 19 leden, verdeeld in zes 
fracties: EVA, VVD, PvdA, CDA, Christenunie/SGP en NAP. 
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Wat heeft programma I Bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 

Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie
Programma : I  Bestuurskrachtige Gemeente

Exploitatie

Lasten Externe 1.840.162 2.255.367 2.350.187
Interne 4.391.406 4.411.406 4.358.160
Kapitaals 8.945 8.945 5.841
Voorzieningen 50.000 50.000 129.728

Totaal van de Lasten 6.290.513 6.725.718 6.843.915

Baten Externe 469.589 449.589 544.776
Voorzieningen 0 0 5.743

Totaal van de Baten 469.589 449.589 550.519

Totaal Exploitatie -5.820.924 -6.276.129 -6.293.396

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma Bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie zijn de volgende reserves 
gemuteerd. 
 
Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie

Mutaties in de reserves

Storting Reserves 0 0 24.693
Totaal van de Storting 0 0 24.693

Onttrekking Reserves 0 200.000 200.000
Totaal van de Onttrekking 0 200.000 200.000

Totaal Mutaties in de reserves 0 200.000 175.307

 
 
Investeringen ten behoeve van dit programma  

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 Raming 2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
003.01 IBP 1.2 Basisregistratie Personen 5.000 640 Saldo naar 2011 
003.01 IBP 1.3 Afnemers Bedrijven Kadaster 10.000 0 Saldo naar 2011 
003.01 IBP 1.4 Aanschaf gegevensmakelaar 5.932 4.051 Saldo naar 2011 
 Totaal 20.932 4.691  
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Wat is de financiële toelichting? 
 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Gemeenteraad, overschrijding 
€ 32.900,- incidenteel 

De afwijkingen betreffen de volgende posten (+voordeel, - nadeel): 
- Functiewisseling griffier - € 52.000,- 
- afscheid voormalige raad - € 6.000,- 
- opleidingskosten raad + € 20.000,- 
- accountantskosten + € 5.000,-  

Bestuursondersteuning 
algemeen, onderschrijding  
€ 19.200,-  

Jaarlijks blijkt op deze post een overschot te ontstaan op de posten 
lidmaatschappen en contributies, verzekeringen en subsidies. Bij de 
begroting 2011 zijn deze posten structureel aangepast. 

Juridische kwaliteitszorg, 
onderschrijding € 15.700,- 
incidenteel 

Voor projecten juridische kwaliteitszorg is een structureel budget 
beschikbaar. In 2010 zijn slechts beperkte kosten ten laste van dit 
budget gekomen. Aangezien het een jaarlijks budget is, hoeft het 
restant niet overgeheveld te worden naar 2011 en valt vrij in de 
algemene middelen. 

Vertegenwoordiging in rechte, 
onderschrijding € 11.000,-, 
incidenteel. 

Benodigde budget is op voorhand moeilijk in te schatten. 
 

Bevolkingsadministratie/GBA 
lasten onderschrijding  
€ 16.900,- incidenteel 

Er is een overschot op de posten software en gebruiksmaterialen. 
Zoals aangegeven in de paragraaf bedrijfsvoering betreft dit een 
verschuiving met de kostenplaats publiekszaken. Deze kostenplaats 
kende hierdoor een overschrijding.  

Implementatie 
gegevensmakelaar 
onderschrijding € 16.000,- 

Implementatie gegevensmakelaar is een project in het kader van het 
informatie beleidsplan. Gezien het meerjarige karakter van dit IBP 
worden de kosten geëgaliseerd via de reserve IBP. 

Burgerlijke stand lasten,  
onderschrijding € 39.000,- 

Er is minder uitgegeven aan zaalhuur   Merkbaar is dat bruidsparen 
een goedkopere locatie uitzoeken voor hun huwelijk. 

Documentafgifte baten, 
voordeel € 26.500,-, 
structureel. 

Er zijn meer documenten afgegeven dan geraamd. Het structurele 
effect wordt betrokken bij de ZBB. 

Regionale samenwerking, 
onderschrijding € 24.700,- 

Dit betreft een onderschrijding op het uit 2009 overgehevelde budget 
voor projecten BAR-samenwerking. In 2009 heeft de raad gezien het 
meerjarige karakter van het project besloten het overschot voor dit 
doel beschikbaar te houden. Het overschot is toegevoegd aan de 
bedrijfsreserve. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  JJ::  AALLGGEEMMEENNEE  DDEEKKKKIINNGGSSMMIIDDDDEELLEENN  EENN  OONNVVOOOORRZZIIEENN  
 
Welke maatschappelijke effecten / speerpunten beleid hebben we bereikt? 
 Een eerste aanzet is gegeven voor het overzichtelijker en transparant maken van de 

programmabegroting. Dit traject kent zijn vervolg in de jaren  2011 en volgende; 
 de meerjarenbegroting 2010 gaf de provincie voldoende vertrouwen om het repressieve toezicht 

te handhaven; 
 Ondanks dat de algemene reserve in 2010 herhaaldelijk is aangesproken, is het 

weerstandsvermogen nog overeenkomstig het risicoprofiel van de gemeente; 
 Gemeentelijke belastingen zijn zo laag mogelijk gebleven. 
 
Wat is de doelgroep? 
Voor de raad als vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente Albrandswaard moet de 
begroting en jaarrekening een helder document zijn op basis waarvan zij helder en concreet de te 
bereiken doelstellingen kan formuleren. Wij richten ons vooral op de te bereiken doelstellingen. 
In het kader van het financiële toezicht door de provincie moet de begroting voldoen aan de 
toetsingscriteria van de provincie en uiteraard aan het Besluit Begroten en Verantwoorden.  
Het CBS maakt gebruik van de begroting in het kader van de IV3 (Informatie voor derden). 
 
Welke doelstellingen hebben we bereikt? 
 
Nr. Kwalitatieve doelstelling Kwantitatieve doelstelling Bereikt in 2010 
1 Het opstellen van een duurzaam 

sluitende gemeentebegroting. 
In 2010 een sluitende 
meerjarenbegroting. 

Repressief toezicht is gehandhaafd. 

2 Het verbeteren van het 
weerstandsvermogen. 

Jaarlijks actualiseren 
risicoprofiel gemeente 
Albrandswaard; 
Eén keer per 4 jaar (2010) 
actualiseren risicobeleid 
gemeente Albrandswaard; 
Aansluiten van het 
weerstandsvermogen op het 
risicoprofiel van de gemeente. 

Risicoprofiel is geactualiseerd. 
Weerstandsvermogen gemeente 
bedraagt A (uitstekend), gebaseerd op  
het bij de jaarrekening geactualiseerde 
risicoprofiel. Dit ondanks het 
herhaaldelijk aanspreken van de 
algemene reserve 

3 Ruimte in begroting voor nieuw beleid. 1% van het totaal van de 
uitgaven voor nieuw beleid. 

1% ruimte voor nieuw beleid.  

4. Verbeteren leesbaarheid P&C 
producten. 

Toetsen alle P&C producten op 
leesbaarheid. 

Gesprekken gevoerd met raad en 
college over gewenste wijzigingen, 
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Wat hebben we gedaan om het maatschappelijk effect te bereiken? 
 
Activiteiten in het kader van de doelstellingen 
 

1. Sluitende begroting  
Het college is ondanks de gevolgen van de economische recessie blijven inzetten op een 
duurzaam lange termijn evenwicht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gevolgen van de 
economische crisis de gemeente Albrandswaard behoorlijk parten speelt. Om het tekort in het 
lopende jaar binnen de perken te houden is er voor het tweede halfjaar 2010 een zogenaamde 
budgetfreeze afgekondigd. Uitgaven werden in principe bevroren tenzij deze contractueel 
verplicht of niet uitstelbaar waren. Bij de 2e Tussenrapportage hebben wij u gerapporteerd dat 
deze maatregel voor het jaar 2010 € 830.000,- heeft opgeleverd.  
Inmiddels stond de begroting 2011 volledig in het teken van de ombuigingen, welke een vervolg 
krijgen voor de begroting 2012. 
Een lastige complicatie bij de ombuigingen is de onduidelijkheid van de uiteindelijke taakstelling 
veroorzaakt door het uitblijven van de vertaling van de gevolgen van het regeerakkoord in een 
bestuursakkoord met de VNG.  
Ondanks het inzetten van incidentele middelen was de provincie van oordeel dat de gemeente 
Albrandswaard de status repressief toezicht nog steeds waardig was. Dit repressieve toezicht is 
inmiddels, zij het moeizaam, voor de begroting 2011 voortgezet. 
 

2. Weerstandsvermogen  
Albrandswaard streeft naar een weerstandsvermogen dat aansluit op het risicoprofiel. Hiertoe 
heeft het college voor het laatst begin 2011, bij de jaarrekening 2010, de risico’s gekwantificeerd. 
Het weerstandsvermogen dient zodanig te zijn dat bij het optreden van de genoemde risico’s de 
reservepositie voldoende is om deze nadelen op te vangen. Ons uitgangspunt is dat incidentele 
baten toegevoegd worden aan de reserves ter versterking van het weerstandsvermogen. Voor de 
berekening van ons weerstandsvermogen in relatie met de risico-inventarisatie verwijzen wij u 
naar de paragraaf weerstandsvermogen. 
 

3. Ruimte in begroting voor nieuw beleid 
De accenten die u hebt aangegeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 zijn verwerkt 
in de begroting 2010-2013. Gezien de financiële ruimte is er geen aanvullende begrotingspost 
opgenomen voor nieuw beleid. Door de omvang van de voorstellen nieuw beleid uit de 
voorjaarsnota die verwerkt zijn in de begroting kan geconcludeerd worden dat in 2010 aan dit 
uitgangspunt is voldaan.. 
 

4. Verbeteren leesbaarheid P&C producten 
Zoals al aangegeven bij de doelgroep van dit programma, moet de begroting een document zijn 
op basis waarvan de raad helder en concreet de te bereiken doelstellingen kan formuleren. In 
2009 is gestart met een onderzoek hoe de programmabegroting verbeterd kan worden. In 2010 
hebben wij dit onderzoek verder uitgewerkt en de aanbevelingen verwerkt in de begroting 2011.  
De rekenkamercommissie heeft vervolgens onderzoek gedaan of de op basis van door u 
aangegeven verbeterpunten gewijzigde begrotingsopzet voldoet aan deze doelstelling. De 
gemaakte opmerkingen vormen in 2011 de basis om verder de verbetering van de begroting op 
te pakken. 
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Wat zijn de beleidskaders? 
Het beleid van dit programma is o.a. vastgelegd in de volgende beleidsnota’s c.q. plannen: 
 Meerjarenbegroting 2009-2012; 
 Voorjaarsnota 2009; 
 Meicirculaire 2009; 
 Besluit Begroting en Verantwoording; 
 Wet Financiering Decentrale Overheden; 
 Gemeentewet; 
 Belastingverordeningen; 
 Verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet. 
 
Welke overige ontwikkelingen zijn aanwezig? 
 
Kredietcrisis 
De meest directe invloed van de crisis op de begroting van de gemeente Albrandswaard hangt samen 
met de vertraagde bouw van nieuwe huizen en de enorme korting op de algemene uitkering. De 
uiteindelijke hoogte van de korting op de algemene uitkering en de decentralisatiekortingen zijn door het 
uitblijven van het bestuursakkoord met de VNG als uitwerking van het regeerakkoord slechts bij 
benadering te bepalen. 
Naast deze tegenvallers zal naar verwachting nog een aantal andere effecten optreden. De kosten van 
de WWB gaan oplopen als meer mensen werkloos worden, in herscholingstrajecten zullen belanden en 
andere sociale kosten ontstaan. Dit financiële effect doet zich niet onmiddellijk voor. Aan een beroep op 
de Wet Werk en Bijstand (WWB) gaat immers een voorliggende voorziening zoals bijvoorbeeld de 
werkloosheidsuitkering vooraf. Met enige vertraging werken de effecten door in onze begroting.  
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Wat heeft programma J algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien gekost? 
 
Bedrag voor wijziging:  dit betreft de primitieve begroting 
Bedrag na wijziging: dit betreft de bijgestelde raming tot en met de tweede tussenrapportage 2010 
Realisatie:   dit betreft de uitkomst van de jaarrekening 
 

Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie
Programma : J  Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Exploitatie

Lasten Externe 1.220.429 2.108.444 1.398.393
Interne 1.023.688 1.324.968 43.048
Kapitaals 550.541 550.541 1.138.129
Voorzieningen 0 0 0

Totaal van de Lasten 2.794.658 3.983.953 2.579.571

Baten Externe 25.039.489 25.458.737 25.890.437
Interne 0 -13.557 1
Kapitaals 364.000 364.000 0
Voorzieningen 0 7.000 0

Totaal van de Baten 25.403.489 25.816.180 25.890.437

Totaal Exploitatie 22.608.831 21.832.227 23.310.867

 
 
Mutaties reserves 
Van het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn de volgende reserves gemuteerd. 
 

Baten en lasten soort lasten Voor wijziging Na wijziging Realisatie
Mutaties in de reserves

Storting Reserves 447.271 468.271 364.000
Totaal van de Storting 447.271 468.271 364.000

Onttrekking Reserves 1.335.091 3.663.475 1.570.886
Totaal van de Onttrekking 1.335.091 3.663.475 1.570.886

Totaal Mutaties in de reserves 887.820 3.195.204 1.206.886
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Vanwege het feit dat de investeringsplanning van de CAI zeer voorzichtig ten uitvoer is gebracht, in 
combinatie met de zoveel als mogelijk in 2010 uitgestelde investeringen in het kader van de 
budgetfreeze, zijn veel investeringen doorgeschoven naar 2011. 
  
Investeringen ten behoeve van dit programma 
 

Produktnr. 
 

Omschrijving investeringen 2010 
Raming 

2010 
Werkelijk 

2010 
Actie 

 
     
5.001 Aanschaf TimeWize Atimo 4.802 459 1.800,-  naar 2011 
5.003 Vervanging kantoor meubilair 2009 6.244 0 Saldo naar 2011 
5.003 Vervanging kantoor meubilair 2010 21.808 20.598 Saldo naar 2011 
5.003 Verbouwing Overhoeken extra archief 152.390 135.043 Afgerond 
5.003 Vervanging keukenapparatuur 0 1.123 Saldo naar 2011 
5.003 Vervanging computers en printers 2009 9.810 602 Saldo naar 2011 
5.003 Vervanging computers en printers 2010 20.000 1.027 Saldo naar 2011 
5.362 Vervanging dienstauto FAZA 18.270 23.823 Afgerond 
     
003.00 IBP 3.8 Technische infrastructuur 364.834 174.028 Saldo naar 2011 
003.00 IBP 3.0 Aanschaf Business Intelligence 23.688 29.219 Saldo naar 2011 
005.33 IBP 3.11 Info. Beveiligingsplan software 39.566 0 Saldo naar 2011 
006.25 Vervanging dienstauto BOA 13.897 19.451 Afgerond 
     
330.01 Cai, renovatie COAX-kabels 12.000 3.210 Saldo naar 2011 
330.01 Cai, VCB08 vervangen, wijkversterkers 20.000 0 Saldo naar 2011 
330.01 Cai, aanleg infra Essendael 200.000 180.270 Saldo naar 2011 
330.01 Cai, signaal infra 2009 5.490 5.490 Afgerond 
330.01 Cai, renovatie Coax kabels 2009 3.455 4.690 Afgerond 
330.01 Cai, renovatie kabels woningen 2009 3.152 3.152 Afgerond 
330.01 Cai, aanleg infra Kasteeltuin 

0 

71.250 Saldo naar 2011 en 
afwikkelen met 
verkoop 

330.01 Cai, aanleg infra Portland 2010 136.104 136.105 Afgerond 
330.01 Cai, aanleg infra Portland 2010 aanvulling 193.896 145.737 Saldo naar 2011 
     
  Totaal 1.249.406 955.277  
  
Wat is de financiële toelichting? 
Per product dient, indien de afwijking op de externe lasten en baten meer bedraagt dan € 10.000,- 
een toelichting geschreven te worden, waarbij aangegeven moet worden of de afwijking incidenteel of 
structureel van aard is. 
De interne baten en lasten betreffen afwijkingen op de urentoedeling aan het programma en de aan 
het programma toegerekende kapitaallasten. Mutaties op deze posten hebben geen effect op het 
rekeningresultaat. Dit zijn slechts onderlinge verschuivingen. 
De budgettaire effecten van de interne kosten zijn toegelicht bij programma J en de paragraaf 
bedrijfsvoering. Het betreffen met name de verschillen ten opzichte van de geraamde salarissen, de 
geraamde kosten inhuur derden en de kapitaallasten. Deze zijn in totaliteit toegelicht. 
 
Product en afwijking Toelichting  
Deelnemingen en effecten, 
incidenteel voordeel van  
€ 46.000,- 

In 2010 hebben wij de volgende dividenduitkeringen ontvangen” 
- Eneco    €  372.000,-   (2009 €  575.000,-) 
- Evides    €  179.000,-  (2009 €  117.000,-) 
- BNG       €      9.000,-  (2009 €      6.000,-) 
 
Bij de 2e Tussenrapportage 2010 gingen wij nog uit van een 
dividenduitkering van Evides gelijk aan de uitkering uit 2009, 



Gemeente Albrandswaard programmarekening 2010 
 

pagina 78 

waardoor de raming niet werd bijgesteld. Eind 2010 hebben wij van 
Evides nog een interim-dividend waardoor per saldo een voordeel is 
ontstaan van € 46.000,-. Vooralsnog gaan wij uit van een incidenteel 
voordeel aangezien de raming in 2011 met € 200.000,- is verhoogd 
in verband met het niet doorgaan van de splitsing van Eneco.. 

Baten OZB voordeel € 99.000,- 
incidenteel 

De meeropbrengst is volledig veroorzaakt door de afrekening uit 
voorgaande jaren van het SVHW. Dit betreft dus de afwikkeling van 
de belastingaanslagen door het SVHW van voorgaande jaren (zie 
ook de paragraaf lokale heffingen). 

Lasten heffing en invordering 
gemeentelijke belastingen, 
voordeel € 20.000,- 
incidenteel. 

Dit betreft de declaratie van de naar de gemeente verlegde BTW bij 
het BTW compensatiefonds. 

Centrale Antenne Inrichting 
Overschrijding € 258.000,- 
 
  

Per saldo is over 2010 € 150.000,- meer ontvangen uit 
abonnementen, de verkoop van kaarten en decoders, het aansluiten 
van nieuwe klanten en internet.  
Daar tegenover staan  hogere lasten van circa € 360.000,-.  
Die veroorzaakt worden door het afsluiten van een nieuw contract 
voor het doorgifte signaal maar ook een late facturering van 
aanbieders € 140.000,- en onvoorziene kosten ad € 7.000,- om het 
aantal aansluitingen juist in beeld te krijgen. Dit heeft wel inzichtelijk  
gemaakt dat in 2010 niet alle aansluitingen ad € 36.000,- door 
SVHW zijn gefactureerd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de 
aanschaf van randapparatuur (decoders en smartcards) en is een 
deel van de vergoeding van de aansluitkosten vorig jaar ontvangen. 
Dit bedraagt tezamen afgerond € 80.000,-. Tijdens de 
jaarrekeningcontrole is een nota voor doorgifte van 28-3-2011 
alsnog ten laste gebracht van 2010. Op 2010 rusten nu dubbele 
lasten ivm de doorgifte van Eredivisie Live. 

Algemene Uitkering voordeel  
€ 244.000,- structureel, 
waarvan circa € 125.000,- nog 
niet verwerkt is in de begroting 
2011-2014. 

Het voordeel (€ 238.000,-) is veroorzaakt door de bijstelling van het 
Rijk van het aantal minderheden en uitkeringsgerechtigden 
waardoor de vergoeding voor de diverse maatstaven binnen de 
algemene uitkering is gestegen. Daarnaast heeft er een bijstelling 
plaatsgevonden van het regionale en lokale klantenpotentieel en de 
omgevingsadressendichtheid (€ 77.000-). OP basis van de 
maartcirculaire 2011 is de uitkeringsfactor voor 2010 verlaagd met 4 
punten (€ -71.000,-). Deze bijstellingen zijn gedeeltelijk al verwerkt 
in de begroting 2011-2015. Het structurele voordeel bedraagt  
€ 125.000,- 

Geldleningen overschrijding  
€ 43.500,- incidenteel 

Overschrijding bezien in relatie tot onderschrijding op de post 
financieringsresultaat. 

Financieringsresultaat 
onderschrijding € 208.000,- 
incidenteel 

.Overschot is ontstaan door onder ander de budgetfreeze, waardoor 
de rem werd gezet op de investeringen.. het overschot op deze post 
is een gedeeltelijke invulling van het nadeel op de stelposten. 

Stelposten nadeel € 833.500,- 
incidenteel. 

 Bij de 2e Tussenrapportage 2010 is het voordeel uit de 
budgetfreeze als stelpost opgenomen binnen dit programma. De 
feitelijke besparingen zijn ten gunste gekomen van de diverse 
programma’s. 

Afwikkelingsverschillen, 
onderschrijding € 413.000,- 

Zoals aangegeven in de 1e Tussenrapportage 2010 moeten wij 
rekening houden met naheffingsaanslag BTW op basis van 
uitgevoerd boekenonderzoek. Wij hebben hier bezwaar tegen 
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aangetekend. De aanslag hebben wij nog niet ontvangen. De 
belastingdienst wacht hiermee tot de afwikkeling van het ingediende 
bezwaarschrift. In de 1e Tussenrapportage 2010 heeft u besloten de 
naheffing ten laste te brengen van de algemene reserve. Beide 
posten (naheffing als dekking) zijn niet verwerkt in de jaarrekening, 
zodat dit geen effect heeft op het resultaat.  
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  11  LLOOKKAALLEE  HHEEFFFFIINNGGEENN  
 
Algemeen 
Deze paragraaf geeft de stand van zaken weer betreffende het beleid ten aanzien van de lokale 
heffingen. De raad heeft de tarieven vastgesteld via de uitgangspunten van de programmabegroting 
2010.  
De heffing en invordering van de lokale belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende 
zaken (WOZ) wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling (SVHW). 
 
Hieronder geven wij een toelichting per belastingsoort over het gevoerde beleid in 2010. 
 
Onroerende zaakbelasting 
De tariefstijgingen voor de OZB bedragen meerjarig 3%. Op 1 januari 2010 is een nieuw WOZ-tijdvak 
met waardepeildatum 1-1-2009 begonnen. In 2009 werd nog uitgegaan van de WOZ-waarde uit het 
WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2008.  Bij de vaststelling van de tarieven voor 2010 is rekening 
gehouden met de waardeontwikkelingen tussen 1-1-2008 en 1-1-2009. Voor woningen is rekening 
gehouden met een waardestijging van 0,55% (verlaging van het tarief met 0,55%). Bij niet-woningen 
was er een waardedaling van 0,2%. Er heeft hiervoor geen extra tariefstijging plaatsgevonden om de 
inkomstenderving voor de gemeente te compenseren. 
 
De limitering van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft (Stb. 2007, 570). Het kabinet heeft wel 
het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. 
Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. 
De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,3%. 
 
Hieronder presenteren wij een overzicht van de  opbouw van de procentuele aanpassing en een 
overzicht van de in 2010 gehanteerde tarieven. 
 
Aanpassing OZB tarieven  
 
Omschrijving 2009 2010 
Tariefstijging begroting 2010-2013 3% 3% 

 
OZB tarief 
Het tarief van de onroerende-zaakbelastingen wordt berekend naar een percentage van de waarde van 
de onroerende zaak.  
 
Tarieven OZB 
Belastingplicht  
(als percentage van de 
waarde) 

2009 
% 

2009 na 
correctie 

waardeont-
wikkeling  

2010 
% 

Eigenaren woningen 0,0968 0,09627 0,0992 
Eigenaren niet-woningen 0,2464 Geen verhoging 

i.v.m. 
waardedaling 

0,2538 

Gebruikers niet-woningen 0,1968 Geen verhoging 
i.v.m. 

waardedaling 

0,2027 
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In Zuid-Holland is in 2010 het gemiddelde tarief voor: 
- eigenaren woningen 0,0940 % van de waarde; 
- eigenaren niet-woningen 0,1709 % van de waarde; 
- gebruikers niet-woningen 0,1385 % van de waarde. 

 
Omschrijving Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
Opbrengst OZB 4.634.835 4.920.303 5.019.498 

 
De meeropbrengst voor de onroerende zaakbelastingen bedroeg € 99.195,-. De meeropbrengst is 
veroorzaakt door de afwikkeling van belastingaanslagen uit voorgaande belastingjaren. 
 
Afvalstoffenheffing  
Voor het jaar 2010 en de meerjarenramingen is uitgegaan van kostendekkende tarieven, waarbij het 
gebruikmaken van een egalisatiereserve is toegestaan. Bij de bepaling van de hoogte van de tarieven 
mag, ondanks dat de BTW over de uitgaven geclaimd kan worden bij het BTW -compensatiefonds, deze 
BTW betrokken worden als uitgavenpost bij de bepaling van de tarieven. De gemeenten zijn immers 
voor deze BTW-component gekort op de algemene uitkering.  
Per 1-1-2009 is het saldo van de reserve reinigingsheffingen € 165.776,-. In 2010 is per saldo een 
positief saldo op de afvalinzameling gerealiseerd van € 461.000. Dit resultaat wordt heeft op hoofdlijnen 
4 oorzaken waarvan 3 voordelig en 1 nadelig. Te weten: 
 
Voordelig: 

1. er is minder afval aangeboden; 
2. de tarieven voor een aantal afvalstromen waren zeer gunstig; 
3. een aantal investeringen is doorgeschoven waardoor bijbehorende lasten niet op het resultaat 

drukken. 
 
Nadelig: 

1. Lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Voornamelijk veroorzaakt door het aantal 
bezwaren en lagere aantal woningen. De verwachting is dat van de ingediende bezwaren een 
deel opnieuw opgelegd zal worden in 2011. De omvang laat zich echter moeilijk ramen.  

 
Achterliggende oorzaak is huidige crisis. Het lager aantal opgeleverde woningen en het feit dat inwoners 
de hand op de knip houden zorgen voor een lagere consumptie en minder afval. 
 
Aanpassing tarieven afvalstoffenheffing 
Omschrijving 2009 2010 
Tariefstijging begroting 2009-2012 0% 3% 

 
Tarieven afvalstoffenheffing 
Omschrijving 2009 2010 
Gezinnen 254,49 262,12 
Eenpersoonshuishoudens 190,86 196,59 

 
Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere 
tarieven. In Zuid-Holland is in 2010 het gemiddelde tarief voor meerpersoonshuishoudens € 279,31. 
 
In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke inkomsten voor de afvalstoffenheffing (rekening 
houdend met vermindering wegens bezwaren): 
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Omschrijving Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
Opbrengst afvalstoffenheffing 2.247.552 2.373.523 2.344.654 

 
Rioolheffing 
Op 1 januari 2008 is de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken in werking 
getreden. Vanaf 2010 wordt de nieuwe rioolheffing geheven. Hiertoe moet de verordening herzien 
worden. De wettelijke basis voor het heffen van de nieuwe rioolheffing is terug te vinden in artikel 228a 
Gemeentewet. De kosten die via de rioolheffing kunnen worden doorberekend zijn uitgebreider. Omdat 
de gemeente extra zorgplichten heeft gekregen ten aanzien van hemel- en grondwater kunnen ook de 
kosten hiervoor worden doorberekend. De systematiek blijft wel hetzelfde. De rioolheffing mag 
maximaal kostendekkend zijn. In navolging van deze wijzigingen moet er uiterlijk 2012 een nieuwe 
Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) zijn. 
 
Het saldo van de egalisatiereserve rioolrechten is per 1 januari 2010 nihil. 
Op basis van het huidige GRP dient eind 2012 de reserve een positief saldo te hebben van circa 
€ 628.000. De discrepantie tussen de vereiste stand van de egalisatiereserve en de werkelijke stand, 
nemen wij mee in de samenstelling van het nieuwe GRP per 2012. 
 
Aanpassing tarieven rioolrechten 
Omschrijving 2009 2010 
Tariefstijging begroting 2009-2010 5,0% 8,0% 

 
Tarieven rioolrechten 
Omschrijving 2009 2010 
Gezinnen 153,25 165,51 
Eenpersoonshuishoudens 114,94 124,13 

 
Het tarief voor alleenstaanden is 75% van het tarief voor gezinnen. Voor bedrijven gelden andere 
tarieven. In Zuid-Holland is in 2010 het gemiddelde tarief voor een meerpersoonshuishouden  
€ 196,71. 
 
In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke inkomsten voor het rioolrecht (rekening houdend 
met vermindering wegens bezwaren): 
Omschrijving Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
Opbrengst rioolheffing 1.448.833 1.712.093 1.641.794 

 
Ondanks dat de opbrengst van de rioolheffing lager blijkt dan geraamd (achterblijvende woningbouw), is 
als gevolg van het achterblijven van  uitvoering van de investeringen en regulier onderhoud, ruimte om 
een storting in de reserve rioleringen te doen van € 144.000,-.  
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Hondenbelasting 
Voor het houden van honden dient belasting betaald te worden. Deze inkomsten worden (gedeeltelijk) 
gebruikt om het hondenbeleid vorm te geven. 
 
Aanpassing tarieven hondenbelasting 
Omschrijving 2009 2010 
1e hond 3% 3% 
twee of meer per hond 3% 3% 
Kennel 3% 3% 

 
Tarieven hondenbelasting 
Omschrijving 2009 2010 
1e hond 101 104 
twee of meer per hond 148 152 
Kennel 376 387 

 
In onderstaande tabel staan de begrote en werkelijke inkomsten voor de hondenbelasting ultimo 2010 
(rekening houdend met vermindering wegens bezwaren): 
Omschrijving Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
Opbrengst hondenbelasting 121.807 132.807 126.058 

 
Lijkbezorgingrechten 
De laatste jaren is landelijk het besef gegroeid dat begraafplaatsen ook een openbaar karakter hebben. 
Wij willen dan ook een evenwicht zoeken tussen dit openbare karakter en de bedrijfsmatige exploitatie 
van de begraafplaatsen. Een tariefsverhoging op de tarieven voor lijkbezorging en onderhoud is 
onontkoombaar gebleken om de tekorten op dit product te kunnen verlagen. 
 
Aanpassing tarieven lijkbezorging 
Omschrijving 2009 2010 
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar 3% 3% 
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar 3% 3% 
Urnengraf voor 25 jaar 3% 3% 
Begraven  3% 3% 

 
Tarieven lijkbezorging 
Omschrijving 2009 2010 
Dubbel graf in Rhoon voor 25 jaar  2.561 2.637 
Enkel graf in Poortugaal voor 25 jaar 1.563 1.609 
Urnengraf voor 25 jaar 1.086 1.118 
Begraven        969    998 

 
In onderstaande tabel staan de begrote inkomsten voor de lijkbezorging: 
Omschrijving Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
Opbrengst lijkbezorging 157.893 233.014 181.045 

 
De lager opbrengst vindt zijn veroorzaakt in een lager aantal begrafenissen. Het aantal begrafenissen 
blijkt geen gelijke tred gehouden te hebben met de groei van de gemeente waardoor de geraamde 
opbrengsten niet worden gehaald. Eind 2010 is begonnen met de implementatie van een nieuwe 
software die het bijhouden van de wie voor welke rechten moet betalen eenvoudiger maakt. In de 
toekomst zal meer grip op de baten met betrekking tot de lijkbezorging gekregen worden.  
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Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de vastgestelde notitie Verruiming 
kwijtschelding van belastingen. Op basis hiervan wordt kwijtschelding verleend van de 
afvalstoffenheffing, de rioolrechten en de hondenbelasting voor de eerste hond. Burgers die voldoen 
aan de ABW-normen krijgen een volledige kwijtschelding. De overige gemeentelijke bijstandsregelingen 
kennen afwijkende normen of een afwijkende vergoedingssystematiek. 
 
In de 2010 kan de kwijtschelding als volgt worden gespecificeerd: 
 
Kwijtschelding Werkelijk 2009 Begroot 2010 Werkelijk 2010 
OZB - eig. 32.865 52.404 55.484 
OZB – gebr. 13.865 12.982 13.744 
Afvalstoffenheffing 29.025 30.656 32.458 
Rioolrechten 20.022 21.387 22.643 
Hondenbelasting 1.662 1.642 1.739 
Totaal 97.427 119.071 126.068 

 
Tarieven overige gemeentelijke heffingen 
De algemene verhoging als gevolg van prijsindexering van de gemeentelijke heffingen bedraagt 3%. 
 
Overzicht belastingdruk 
Om u een indruk te geven van de verschuiving van de belastingdruk van het jaar 2009 naar 2010 wordt 
in onderstaande tabel de belastingdruk weergegeven voor de eigenaar en huurder bij een WOZ-stijging 
van 0,55 %. 
 
 Huurder 

Meer 
personen 

Huurder 
Meer 

personen 

Huurder 
1 persoon 

Huurder 
1 persoon 

Eigenaar 
gebruiker 

Meer 
personen 

Eigenaar 
gebruiker 

Meer 
personen 

Eigenaar 
gebruiker 
1 persoon 

Eigenaar 
gebruiker 
1 persoon 

Jaar 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Waarde €265.000 266.500 € 265.000 € 266.500 € 265.000 € 266.500 € 265.000 € 266.500 
OZB 0 0 0  € 256,00  264,00 € 256,00  € 264,00 
Rioolrecht € 153,25 € 165,51 € 114,94 € 124,13 € 153,25 € 165,51 € 114,94 € 124,13 
Afvalstoffen € 254,48 € 262,12 € 190,86  € 196,59 € 254,48  € 262,12 € 190,86  € 196,59 
Totaal € 407,73 € 427,63 € 305,80 € 320,72 € 663,73 € 691,63 € 561,80 € 584,72 
Procentuele 
stijging 

 4,88%  4,88%  4,20%  4,08% 

 
In 2010 was Albrandswaard binnen de regio Rijnmond (16 gemeenten) de gemeente met de op 4 na 
laagste belastingdruk bij een gemiddelde taxatiewaarde van € 250.000. De gemeenten Brielle, 
Hellevoetsluis, Rozenburg en Schiedam hebben een lagere belastingdruk. 
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In onderstaande tabel wordt de belastingdruk weergegeven voor de bedrijven voor de jaren 2009 en 
2010 op basis van een waardedaling van 0,2%. 
 
 Huurder Huurder Eigenaar gebruiker Eigenaar gebruiker 

Jaar 2009 2010 2009 2010 
Waarde € 423.000 € 422.000 € 423.000 € 422.000 

OZB € 832,00 € 855,00 € 1.874,00 € 1.926,00 
Rioolrecht € 2.183,94 € 2.358,66 €  2.183,94 € 2.358,66 
Totaal € 3.015,94  € 3.213,66 € 4.057,94  € 4.284,66 
Procentuele stijging  6,55%  5,58% 
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Overzicht van de woonlastendruk 2010 gemeenten in Zuid-

Holland Woonlastendruk bij: 

Positie 
laag - 
hoog 

Gemeente Gemiddelde 
taxatiewaarde 

Tarief        
OZB-
EW 

Tarief     
ASH 

Tarief     
RR 

Gemiddelde 
taxatiewaarde 

Waarde 
225.000 

Waarde 
250.000 

1 Hellevoetsluis 220.424 0,0778 236,03 86,48 494,00 497,56 517,01 
2 Katwijk 274.846 0,0718 300,12 89,52 586,98 551,19 569,14 
3 Den Haag 208.918 0,0619 293,52 126,47 549,31 559,27 574,74 
4 Brielle 261.785 0,0758 201,00 189,00 588,43 560,55 579,50 
5 Lisse 280.141 0,0720 266,88 135,96 604,54 564,84 582,84 
6 Rozenburg 191.228 0,0929 252,60 105,00 535,25 566,63 589,85 
7 Leidschendam-Voorburg 265.397 0,0767 296,76 100,08 600,40 569,42 588,59 
8 Binnenmaas 273.273 0,0737 233,00 178,40 612,80 577,23 595,65 
9 Gorinchem 200.643 0,0823 214,00 198,00 577,13 597,18 617,75 

10 Oud-Beijerland 250.271 0,1034 233,00 131,55 623,33 597,20 623,05 
11 Sliedrecht 182.360 0,0821 225,12 188,64 563,48 598,49 619,01 
12 Cromstrijen 265.335 0,0870 233,00 172,70 636,54 601,45 623,20 
13 Rijswijk 210.768 0,0919 349,20 54,28 597,18 610,26 633,23 
14 Middelharnis 202.429 0,0742 228,00 223,25 601,45 618,20 636,75 
15 Strijen 249.341 0,0687 233,00 231,49 635,79 619,07 636,24 
16 Teylingen 299.378 0,0697 336,00 131,04 675,71 623,87 641,29 
17 Oegstgeest 345.906 0,0844 262,45 172,53 726,92 624,88 645,98 
18 Korendijk 260.929 0,0891 233,00 193,32 658,81 626,80 649,07 
19 Dordrecht 171.111 0,0995 234,96 169,65 574,87 628,49 653,36 
20 Papendrecht 221.070 0,1026 222,00 177,00 625,82 629,85 655,50 
21 Nieuwerkerk a.d. IJssel 245.966 0,0932 277,80 144,67 651,71 632,17 655,47 
22 Zederik 271.825 0,0733 234,00 235,00 668,25 633,93 652,25 
23 Noordwijkerhout 284.547 0,0612 277,20 226,80 678,14 641,70 657,00 
24 Westland 270.584 0,0890 284,88 157,41 683,11 642,54 664,79 
25 Schiedam 167.756 0,1000 267,84 152,35 587,95 645,19 670,19 
26 Albrandswaard 269.978 0,0992 262,12 165,51 695,45 650,83 675,63 
27 Hillegom 264.226 0,0760 249,55 237,42 687,78 657,97 676,97 
28 Goedereede 252.013 0,0824 294,00 181,00 682,66 660,40 681,00 
29 Pijnacker-Nootdorp 278.710 0,0889 273,54 188,74 710,05 662,31 684,53 
30 Voorschoten 307.706 0,0947 327,60 128,85 747,85 669,53 693,20 
31 Zoetermeer 211.264 0,1512 275,49 56,60 651,52 672,29 710,09 
32 Rijnwoude 273.227 0,0920 229,00 240,00 720,37 676,00 699,00 
33 Ridderkerk 213.409 0,0860 337,56 145,92 667,01 676,98 698,48 
34 Hendrik-Ido-Ambacht 257.165 0,1048 305,00 138,00 712,51 678,80 705,00 
35 Maassluis 211.373 0,0948 349,56 116,00 665,94 678,86 702,56 
36 Alphen a.d. Rijn 229.638 0,0834 305,52 187,50 684,54 680,67 701,52 
37 Leiden 216.869 0,1554 219,92 114,27 671,20 683,84 722,69 
38 Rotterdam 160.632 0,1103 259,04 180,00 616,22 687,22 714,79 
39 Zwijndrecht 201.046 0,1065 274,08 175,20 663,39 688,91 715,53 
40 Barendrecht 290.544 0,0940 234,00 258,00 765,11 703,50 727,00 

41 Hardinxveld-
Giessendam 260.639 0,0882 275,04 230,04 734,96 703,53 725,58 

42 Schoonhoven 237.233 0,0814 273,20 254,96 721,27 711,31 731,66 
43 Graafstroom 314.722 0,0683 232,00 329,00 775,96 714,68 731,75 
44 Vlaardingen 172.372 0,1106 312,00 157,80 660,44 718,65 746,30 
45 Spijkenisse 169.731 0,1130 364,67 100,89 657,36 719,81 748,06 
46 Zoeterwoude 279.184 0,0938 219,78 289,00 770,65 719,83 743,28 
47 Noordwijk 313.097 0,0972 379,20 125,04 808,57 722,94 747,24 
48 Capelle a.d. IJssel 195.961 0,0931 317,50 198,00 697,94 724,98 748,25 
49 Midden-Delfland 320.044 0,0891 279,21 248,04 812,41 727,73 750,00 
50 Leiderdorp 271.271 0,1277 316,10 124,50 787,01 727,93 759,85 
51 Leerdam 228.502 0,1077 252,60 233,64 732,34 728,57 755,49 
52 Giessenlanden 320.875 0,0814 227,91 318,76 807,86 729,82 750,17 
53 Bernisse 250.228 0,0986 255,15 257,05 758,92 734,05 758,70 
54 Delft 178.959 0,1133 318,00 162,40 683,16 735,33 763,65 
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55 Wassenaar 511.522 0,0914 325,80 204,04 997,37 735,49 758,34 
56 Dirksland 218.035 0,0917 242,00 289,30 731,24 737,63 760,55 
57 Nieuw-Lekkerland 227.312 0,1058 219,00 282,00 741,50 739,05 765,50 
58 Alblasserdam 224.638 0,1052 283,36 220,00 739,68 740,06 766,36 
59 Lansingerland 298.010 0,0934 353,28 183,40 815,02 746,83 770,18 
60 Nieuwkoop 284.995 0,1164 274,51 210,60 816,84 747,01 776,11 
61 Moordrecht 229.043 0,0932 327,00 212,00 752,47 748,70 772,00 
62 Waddinxveen 240.041 0,1170 302,28 184,80 767,93 750,33 779,58 
63 Westvoorne 271.876 0,0788 303,05 270,00 787,29 750,35 770,05 
64 Ouderkerk 263.726 0,1082 290,10 230,00 805,45 763,55 790,60 
65 Liesveld 270.959 0,0988 232,00 312,00 811,71 766,30 791,00 
66 Vlist 302.162 0,0935 298,85 259,50 840,87 768,73 792,10 
67 Nederlek 250.780 0,0985 326,08 224,83 797,93 772,54 797,16 
68 Bergambacht 309.841 0,0940 277,37 284,42 853,04 773,29 796,79 
69 Krimpen a.d. IJssel 232.775 0,1097 313,44 217,82 786,61 778,09 805,51 
70 Oostflakkee 185.829 0,1160 240,00 279,00 734,56 780,00 809,00 

71 Zevenhuizen-
Moerkapelle 226.676 0,0932 329,00 243,00 783,26 781,70 805,00 

72 Kaag en Braassem 311.813 0,0909 310,50 268,00 861,94 783,03 805,75 
73 Boskoop 249.801 0,1216 284,78 226,00 814,54 784,38 814,78 
74 Gouda 203.082 0,0999 316,80 249,30 768,98 790,88 815,85 
75 Bodegraven 283.344 0,0882 311,12 303,67 864,70 813,24 835,29 
76 Reeuwijk 341.012 0,1016 293,80 442,00 1.082,27 964,40 989,80 

(Bron: Special gemeentelijke belastingen 2010 provincie Zuid-Holland) 
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  22  WWEEEERRSSTTAANNDDSSVVEERRMMOOGGEENN  
 
Inleiding 

De paragraaf weerstandsvermogen is op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden een 
verplicht onderdeel van de begroting en de jaarrekening. De door de raad vastgestelde Verordening 
artikel 212 heeft een nadere invulling gegeven aan deze paragraaf.  
 
Artikel 17 van de Verordening artikel 212 bepaalt ten aanzien van het weerstandsvermogen en het 
risicomanagement onder andere het volgende: 
- Het college biedt ten minste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van 
risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In deze nota wordt 
tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. 
 
In februari 2011 zijn de risico’s van de Gemeente Albrandswaard opnieuw geïnventariseerd. Hierbij is 
met name nagegaan of in 2010 zich omstandigheden hebben voorgedaan die een aanpassing van het 
benodigde weerstandsvermogen noodzakelijk maken. Op basis van deze inventarisatie is het 
benodigde weerstandsvermogen aangepast.  
 
De benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Albrandswaard kan de benodigde weerstandscapaciteit 
worden berekend. De benodigde weerstandscapaciteit is berekend op basis van een risicosimulatie. Uit 
de inventarisatie zijn vanuit de verschillende afdelingen in totaal 208 risico’s in beeld gebracht en 
beoordeeld. In het onderstaande overzicht worden de tien risico’s vermeld die de hoogste bijdrage 
hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit: 
 
 

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's 
Nr. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed 
R281 Algemene Uitkering 

gemeentefonds wordt 
lager i.c.m. koppeling 
rijksuitgaven. 

Geld - Indien 
rijksbezuinigingen niet 
gehaald worden, levert 
de koppeling minder op. 

90%max.€ 900.000,- 19.90% 

R244 Risico t.a.v. 
bouwprojecten en RO in 
het algemeen. 

Geld - Extra kosten, op 
alle gebied. 

30%max.€ 2.000.000,- 9.06% 

R282 Als gevolg van 
economische situatie 
lagere 
dividenduitkeringen en 
afboeken boekwaarde. 

Geld - Financieel verlies. 70%max.€ 300.000,- 3.26% 

R21 Door te grote werkdruk 
komen werkzaamheden 
en ambitieniveau onder 
druk te staan.  

Geld - Bedrijfsvoering 
waardoor fouten kunnen 
ontstaan. Nieuwe 
trajecten en ontwikkeling 
van groei- naar beheer 
gemeente komen 
hierdoor onvoldoende 
van de grond. 
 

70%max.€ 250.000,- 2.67% 
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Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
Nr. Risico Gevolgen KansFinancieel gevolg Invloed 
R288 Er is in het 

Informatiebeleidsplan 
2008-2012 vanuit 
gegaan dat we 
projectleiders voor 3 jaar 
in dienst nemen om de 
inhuurkosten 
beheersbaar te houden. 

Geld - Overschrijden van 
het, in het 
Informatiebeleidsplan 
2008-2012 genoemde 
budget voor inhuur van 
externen voor de 
invulling van projecten. 

70% max.€ 250.000,- 2.66%

R9 Niet voldoende 
signaleren van trends en 
belangrijke 
ontwikkelingen waardoor 
niet op tijd kan worden 
geanticipeerd hetgeen 
leidt zwakke 
bedrijfsvoering 

Geld - Financieel. 50% max.€ 250.000,- 1.94%

R219 Er wordt minder subsidie 
van het rijk 
binnengehaald dan was 
begroot. In BAR verband 
wordt samengewerkt. 

Geld - Financieel tekort. 50% max.€ 250.000,- 1.94%

R10 Opzeggen van 
vertrouwen door raad in 
wethouder en/of college 

Geld - Aftreden van 1 of 
meer wethouders 
waardoor 
wachtgeldverplichting 
ontstaat. 

50% max.€ 250.000,- 1.92%

R237 Naheffing 
omzetbelasting door 
verkeerde vaststelling of 
activiteiten bedrijfsmatig 
of overheidsmatig zijn 
zorgt voor extra kosten. 

Geld - Naheffing. 50% max.€ 250.000,- 1.91%

R161 Openbare 
ordeverstoring/letsel/veili
gheid. 
Landelijk zijn er 
voldoende 
gebeurtenissen te 
benoemen. 

Geld - Gemeente kan 
door het niet juist 
handhaven aansprakelijk 
gesteld worden. 

10% max.€ 1.000.000,- 1.58%

 
 
 Totaal grote risico's: €   5.700.000 
 Overige risico's: € 14.520.000 
 Totaal alle risico's: € 22.220.000 
  
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. Onderstaande kansverdeling en 
de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie. Uitgangspunt hierbij is een statistische 
benadering die er van uitgaat dat nooit alle risico’s zich én tegelijk én in hun maximale omvang 
voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder weerstandscapaciteit aan 
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worden gehouden, in tegenstelling tot de situatie waarin de optelsom van alle risico’s als uitgangspunt 
wordt genomen. 

 
  

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages 
Percentage Bedrag 
5% €  2 247 486 
10% €  2 445 625 
15% €  2 572 249 
20% €  2 671 426 
25% €  2 757 457 
30% €  2 835 151 
35% €  2 909 312 
40% €  2 979 448 
45% €  3 051 383 
50% €  3 125 854 
55% €  3 207 183 
60% €  3 295 987 
65% €  3 389 214 
70% €  3 497 480 
75% €  3 624 144 
80% €  3 797 212 
85% €  4 020 028 
90% €  4 313 517 
95% €  4 695 668 
 
 Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt 
met een bedrag van € 4.313.517,- (benodigde weerstandscapaciteit). 
  
Beschikbare weerstandscapaciteit  
  
De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Albrandswaard bestaat uit het geheel aan 
middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te 
dekken. 
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

Weerstand Startcapaciteit 
Algemene reserve €      760.624  -/- 
Reserve WWB €      650.506 
Reserve winstuitkering Ommij €   9.100.000 
Totale weerstandscapaciteit €   8.989.882 
  
Onze Algemene Reserve is als volgt berekend: 
 
Stand per 1-1-2010:   €  5.383.910 
Diversen uitnamen in 2010  €  4.228.382 -/- 
Stand per 1-1-2011   €  1.155.528 
 
Negatief resultaat 2010:   €  1.230.700 -/- 
Restant Buytenland van Rhoon  €     105.609 -/- 
Naheffing BTW (besluit 1e TR 2010) €     383.873 -/- 
Restant Structuurvisie   €     195.970 -/- 
Saldo nacalculatie 2010   €     760.624-/- 
 
Bij het inventariseren van de risico’s is ook rekening gehouden met het WWB-risico. Voor dit risico is nu 
een aparte egalisatiereserve gevormd ter grootte van € 650.506 per 1-1-2011. Deze reserve mag 
daarom ook tot het weerstandsvermogen worden gerekend. 
 
Daarnaast rekenen wij tot het weerstandsvermogen de ontvangen gelden ad € 9.100.000 van de 
OMMIJ. De rente van deze middelen dienen tot en met 2012 ter dekking van het informatiebeleidsplan. 
 
De beschikbare weerstandscapaciteit dient dus gevonden te worden in het vrij beschikbare deel van het 
eigen vermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Albrandswaard zoeken wij niet 
binnen de exploitatie, de onbenutte belastingcapaciteit en de bestemmingsreserves en voorzieningen. 
Hiervoor is de volgende argumentatie: 
 
Exploitatie 
De begroting van de gemeente Albrandswaard staat onder druk. Ruimte binnen de exploitatie om 
risico’s op te kunnen vangen is alleen aanwezig binnen de post onvoorziene uitgaven. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de 
afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Afgezien van de OZB is het uitgangspunt bij de 
overige heffingen kostendekkendheid van de tarieven. Aangezien er bij de opstelling van de begroting 
2011-2014 terdege rekening is gehouden met kostendekkendheid van de tarieven, zijn er geen extra 
inkomsten hierbij te genereren. Dit betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit feitelijk op nul gesteld 
moet worden. 
 
Stille reserves 
Stille reserves zijn reserves die gevormd kunnen worden door de verkoop van activa tegen een 
marktprijs die hoger is dan de boekwaarde. Het gaat hierbij om activa die op korte termijn verhandelbaar 
zijn en kunnen helpen om een acuut financieel probleem op te lossen. Gezien de beperkte 
verhandelbaarheid van de meeste gemeentelijke objecten en het feit de marktwaarde veelal niet bekend 
is, beschouwen wij deze stille reserves niet tot het weerstandsvermogen van de gemeente. Daarnaast 
hebben wij de afgelopen jaren incidentele verkopen ingezet ter dekking van de begrotingstekorten.  
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De gemeente Albrandswaard heeft een aantal deelnemingen. De aandelen van deze bedrijven zijn 
vooralsnog niet vrij verhandelbaar, waardoor de marktwaarde van deze aandelen niet bekend is.  
Gezien de vereiste compensatie voor het vervallen van de jaarlijkse dividenduitkeringen, betrekken wij 
mogelijke toekomstige verkoopwinsten van aandelen niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen. 
 
 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit  
  
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
  

Risico's:  
 

Bedrijfsproces 
Financieel 

Imago / politiek 
Informatie / strategie 

Juridisch / aansprakelijkheid 
Letsel / veiligheid 

Materieel 
Milieu 

Personeel / arbo 
Product 

 Weerstandscapaciteit :  
 

Algemene reserve 
Reserve winstuitkering Ommij 

Reserve WWB 

    
  

 Nieuwe weerstandscapaciteit  

 
  
 
 
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
  
 

Beschikbare    
weerstandscapaciteit  €     8.989.882 

 Ratio weerstandsvermogen = 
Benodigde 
weerstandcapaciteit 

 =  
 €     4.313.517 

  =  2.08 
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De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van 
het berekende ratio. 
  

Weerstand velden 
Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
 A  >2.0       (meer dan € 8,7 miljoen)  Uitstekend 
 B  1.4-2.0   (Tussen € 6,0 miljoen en € 8,7 miljoen)  Ruim voldoende 
 C  1.0-1.4   (Tussen € 4,3 miljoen en € 6,0 miljoen)  Voldoende 
 D  0.8-1.0   (Tussen € 3,5 miljoen en € 4,3 miljoen)  Matig 
 E  0.6-0.8   (Tussen € 2,6 miljoen en € 3,5 miljoen)  Onvoldoende  
 F  <0.6       (minder dan € 2,6 miljoen)  Ruim onvoldoende 
 
Conclusie 
In de afgelopen jaren is onze algemene reserve aan het afnemen. Gezien de verwachte korting op de 
algemene uitkering vanaf 2012 en mogelijk sterk verlaagde dividendopbrengsten, de verwachte druk op 
de uitgaven inzake de WMO, WWB en beheer openbare ruimte door areaaluitbreiding en de daarmee 
gepaard gaande beheerplannen, alsmede ons al jaren onder druk staande personeelformatie in relatie 
tot de constante uitbreiding van (wettelijke) taken, kan dit zonder gedegen financiële heroverwegingen 
snel veranderen.  
 
In de voorgaande onderdelen is een relatie gelegd tussen het risicoprofiel van de gemeente en het 
benodigde weerstandsvermogen. Onze organisatie valt in klasse A (waarderingscijfer); een uitstekend 
weerstandsvermogen. We kunnen derhalve stellen dat de organisatie er financieel goed voor staat. 
Maar om dit zo te houden is het is dus zeer essentieel, teneinde financieel gezond te blijven, de 
komende jaren vast te blijven houden aan een structureel sluitende begroting
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  33  OONNDDEERRHHOOUUDD  KKAAPPIITTAAAALLGGOOEEDDEERREENN  
  
De gemeente beheert de openbare ruimte, waarin veel activiteiten plaats vinden, zoals wonen, werken 
en recreëren. In deze paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven wat de kaders zijn 
waarbinnen het onderhoud van deze kapitaalgoederen plaats dient te vinden.  
 
De gemeente Albrandswaard beheert binnen de openbare ruimte een groot arsenaal aan 
kapitaalgoederen, t.w.: 

 Het openbaar groen; 
 Wegen, straten, paden en pleinen binnen de bebouwde kom; 
 Gemeentelijke riolering; 
 Gemeentelijke gebouwen; 
 Waterbodems, beschoeiingen, bruggen en overige kunstwerken; 
 Verkeer- en straatnaamborden; 
 Openbare verlichting; 
 Speelvoorzieningen; 
 Straatmeubilair. 

 
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de beschrijving van de kwaliteit zijn of worden 
opgenomen binnen beheerprogramma’s. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan 
is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de jaarlijkse lasten.  
Zoals voor alle beheerplannen, geldt voor deze plannen dat de beschikbare middelen op gespannen 
voet staan met de het gewenste kwaliteitsniveau. Op basis van de nieuwe beheersverordening (art 212 
Gemeentewet) zijn aan de raad beheerplannen aangeboden over het onderhoud aan de verschillende 
categorieën kapitaalsgoederen. Hieronder wordt op de stand van zaken ingegaan en kan door de raad 
de kaders voor het toekomstig beleid worden uiteengezet. 
 
Zorg voor de openbare ruimte 
Planmatige aanpak van de openbare ruimte is vanaf 2005 mogelijk geworden door het vaststellen van 
verschillende beheerplannen. 
Het beheer van de openbare ruimten is centraal ondergebracht bij de Klantgroep Gebruikers Openbare 
Ruimte. In 2009 is een tussenrapportage opgesteld over de voortgang en stand van zaken om het 
gewenste eindbeeld in 2011 te kunnen realiseren en welke inspanningen nog verricht moeten worden 
om dat gewenste eindbeeld te bereiken. Met deze zogenaamde nulllijn kan tevens de volgende stap 
gezet worden voor het opstellen van het nieuwe beheerprogramma voor de periode na 2011.  
 
Doelen: 

 Politieke kwaliteitssturing (streefbeelden en niveaus) mogelijk maken; 
 Voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen (productaansprakelijkheid); 
 Budgetbeheersing; 
 Integrale afstemming tussen beheeractiviteiten; 
 Termijnplanning voorhanden; 
 Voldoen aan de eisen van de provincie; 
 Integrale aanpak van de taakvelden om hiermee een efficiëntieslag te behalen.  

 
Het beleid voor het onderhoud kapitaalgoederen is onder ander opgenomen in de beleidsnota’s 
Groenbeleidsplan, Gemeentelijk Rioleringsplan, het Wegen categoriseringsplan, Speelruimtebeleidsplan 
, Afvalbeleidsplan, Baggerplan en het programma Duurzaam Veilig en de beheerplannen voor wegen, 
riolering, groenvoorziening, straatreiniging en verkeersmiddelen, bruggen en openbare verlichting. 
In de nota “Beheerplannen openbare ruimte Planning 2005-2011” is het onderhoud tot en met 2011 
vastgelegd. Deze is bij raadsbesluit van 24 maart 2005 vastgesteld. 
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Beheerplannen 
Aan de hand van de uitkomsten van de operationele beheerplannen en een prognose van de 
beheerkosten van de beheerplannen is tot en met 2011 een onderhoudsplanning opgesteld en zijn 
hiervan de onderhoudsbudgetten geraamd. Met het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte 
is ook een keuze gemaakt in de te hanteren kwaliteitsniveaus. Voor het hanteren van de 
kwaliteitsniveaus heeft de landelijk erkende CROW-normeringen de voorkeur gekregen.  
De budgetruimte heeft geleid tot een matig maar acceptabel kwaliteitsniveau, waarbij het besluit tot 
vervanging van de bestratingsmaterialen zal leiden tot een hoger kwaliteitsbeeld van de wijk.  
De financiële consequentie van de areaal uitbreidingen ( o.a. Portland ) is in deze beheerplannen deels 
meegenomen. 
 
Wegen 
De onderhoudsplicht van wegen binnen de bebouwde kom valt onder de Wegenwet. Van de gemeente 
wordt als wegbeheerder verwacht voldoende te doen aan het onderhoud van de wegen in ruime zin. 
Onvoldoende zorg hiervoor leidt tot klachten van gebruikers van de buitenruimte en mogelijk tot 
schadeclaims. 
De financiering van het onderhoud van het totale wegenbestand is vanaf 2005 voor de toekomst 
inzichtelijker en beheersbaar geworden. De onderhoudstoestand van de wegen in relatie tot het 
beschikbare budget is hierbij onderbouwd. 
Bij de opzet van het beheerprogramma is mede gerekend met een gebiedsgerichte inhaalslag binnen 6 
jaar van de onderhoudsachterstand. In de eerder genoemde tussenrapportage zal op de voortgang van 
deze inhaalslag worden teruggekomen. 
 
Kwaliteit: 
Uitgangspunt voor het wegen beheerplan is het CROW kwaliteitsniveau 2 (minimaal). Bij dit 
kwaliteitsniveau wordt gerekend met herbestrating van de aanwezige materialen. Vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid is gekozen om, indien noodzakelijk, funderingslagen aan te brengen c.q. te 
verbeteren ter voorkoming van spoorvorming. 
Uit oogpunt van esthetische kwaliteit is zeker in de oudere wijken gekozen voor het toepassen van 
nieuwe steenachtige materialen met een lange kleurechte levensduur. 
 
Budget: 
Ultimo 2010 is een bedrag van € 542.558,- uitgegeven. Dit is minder dan begroot. Voor het verschil 
tussen begroot en werkelijk zijn wel verschillende werken en projecten voorbereid en zijn verplichtingen 
aangegaan met leveranciers. In 2011 zullen deze verder ter hand genomen worden. 
In 2010 is het Asfaltbestek 2010, dit betreft algemeen ( middelgroot) onderhoud van asfaltverhardingen 
in alle woonkernen, uitgevoerd. Voor het klein en middelgroot onderhoud zijn in 2010 diverse werken 
reeds voorbereid. De oplevering van deze werken zullen pas in 2011 plaatsvinden.  
  
Daarnaast zijn in 2010 reconstructies (algehele herbestrating) uitgevoerd in Koninginnebuurt, 
Ribbiuslaan Rhoon, de Dorpsdijk Rhoon deel tussen Tijsjesdijk en Albrandswaardseweg en 
reconstructie kruising Zwaluwenlaan en Tijsjesdijk.  
 
Riolering 
De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Wet Milieubeheer.  
Bij de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet 
worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerder (t.w. het Waterschap Hollandse Delta). 
Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot slechte afvoer van 
hemel- en afvalwater, overlast van water op straat en schadeclaims. 
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Afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering blijft voorlopig een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verminderen van de vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlakte water, zeker gezien de 
verwachte klimaat veranderingen. 
Het huidige rioolsysteem is geheel in kaart gebracht. Op basis van de hiermee verkregen informatie is 
het Basisrioleringsplan (BRP) opgesteld. Dit plan vormt de basis voor verder planvorming van 
rioolwerkzaamheden in de komende jaren. De beschreven acties van dit BRP zijn verwerkt in de 
integrale beheer aanpak. In het beheerplan riolering zijn de uit te voeren werkzaamheden beschreven 
voor de komende jaren, met de daarbij benodigde investeringskredieten.  
 
Kwaliteit: 
Volgens landelijk afgesproken maatstaven wordt ten aanzien van de kwaliteit van rioolstelsels niet 
gesproken in termen van kwaliteitsnormen zoals bij wegen, groen en straatreiniging maar van 
schadeklassen. Voorbeeld van deze schadeklassen zijn: scheurvorming in buizen, wortelinggroei,  
verzakking en zandinloop. 
De onderhoudskwaliteit steunt dan ook niet zo zeer op (politiek/bestuurlijke) keuzes over intensief, 
gewoon of extensief onderhoud. De beslissing tot vervanging of renovatie is gebaseerd op de 
uitkomsten van een concrete rioolinspectie (met videocamera), waarbij de bevindingen worden 
uitgedrukt in genoemde schadeklassen. De levensduur van de riolering, die normaliter 40 tot 50 jaar 
mee moet kunnen gaan, en concrete klachten (bijv. over wegverzakkingen) vormen vaak de aanleiding 
voor het verrichten van deze inspecties. 
 
Budget: 
Voor uitvoering van het riool beheerplan is  2010 € 837.066,- aan vervangings- en reconstructie 
projecten gerealiseerd. Aan de exploitatie voor het gehele onderhoud aan riolen en gemalen is in 2010 
€ 1.474.666 besteed. Vervanging van het rioolstelsel in 2010 is gerealiseerd in de Koninginnebuurt (fase 
1), Dorpsdijk. Dit zijn reconstructies in combinatie met vervanging van de wegbedekking. Daarnaast zijn 
dit jaar het gemaal Adriaan van Rhoonhof, gemaal Kerklaan en het gemaal Ribbiuslaan gerenoveerd. 
 
Aandachtspunt: 
Het afvalwater van Portland wordt via het riool van de gemeente Barendrecht tegen aanzienlijke kosten 
rechtstreeks naar de zuivering Heinenoordtunnel gebracht zonder het Albrandswaardse stelsel te 
belasten. Inmiddels vindt er met de gemeente Barendrecht overleg plaats over de berekeningswijze en 
de hoogte van de kosten. 
Bij verdere uit- en inbreiding binnen de gemeente zullen er maatregelen getroffen moeten worden om 
niet over de capaciteitsgrens van 1.000 m3 p/uur te komen. Afkoppeling van het hemelwater in 
bestaande gebieden geven capaciteit voor puur te zuiveren afvalwater. Binnen de beheerplannen wordt 
zoveel als mogelijk hierop ingespeeld bij rioolvervanging.  
 
Verkeer- en straatnaamborden 
Het doel van dit beheerprogramma is het implementeren van gegevens, waarbij een digitaal 
beheersysteem voor verkeerszaken is opgebouwd, aan de hand waarvan kan worden uitgevoerd, 
geregistreerd en beheerd. Dit beheerplan is ook in maart 2005 vastgesteld en inmiddels operationeel. 
Jaarlijks wordt het gehele bordenbestand gecontroleerd en onderhouden aan de hand van het 
beheersysteem. 
 
Kwaliteit: 
Voor verkeersmiddelen is geen landelijk afgesproken kwaliteitsnormering systeem ontwikkeld. 
Bij verkeersmiddelen (verkeers- en straatnaamborden) heeft het begrip kwaliteit betrekking op:  

 Veiligheid:  het juiste bord op de juiste plaats; 
 Zichtbaarheid:  technische normen voor reflectie. 
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Deze onderdelen zijn derhalve in het beheerplan verwerkt. 
 
Budget: 
Ultimo 2010 is besteed aan controle, onderhoud en vervanging € 275.727,-. In deze besteding zit ook 
ca. € 4.000,- dat in kader van het verkeersspreekuur is uitgegeven. 
 
Groen, waterwegen en bagger 
Het bestaande in 1997 door de DG Groep opgeleverde groenbeheersysteem is in 2009 geactualiseerd. 
Een niet onbelangrijk onderdeel van het systeem is het toekennen van de onderhoudsniveaus. 
De informatie uit het groenbeheersysteem wordt gebruikt als sturingsinformatie voor het openbaar 
groen. Hierdoor zal het inzicht in het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente sterk 
toenemen. Ten aanzien van het behoud en versterking van het groen (en bomen) is in 2009 een 
groenbeleidsplan opgesteld en op 20 april 2009 door de Raad vastgesteld. 
 
Kwaliteit: 
Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor openbaar groen wordt in onze gemeente kwaliteitsniveau 2-3 
(normaal tot goed) gehanteerd. Dit past bij het streven om een “groene gemeente” te willen zijn en 
voldoet aan de visie ten aanzien van sociale veiligheid en milieu. 

Opgemerkt dient te worden dat gezien de hiervoor noodzakelijk budgetten de kwaliteit dichter bij  
2 “normaal” en verder van 3 “goed” ligt. Het  verbod op het gebruik van chemische bestrijdingmiddelen  
dat de onkruidbestrijding meer handmatig(schoffelen) zal moeten geschieden. Het niet meer mogen 
gebruiken van dit bestrijdingmiddel vergt een extra arbeidsinzet om het gewenste kwaliteitsniveau te 
waarborgen. 

 
Budget: 
Aan het onderhoud van het gemeentelijk groen is in 2010 € 1.669.385,- besteed. 
 
Aandachtspunt: 
In het Bomenstructuurplan staan aanbevelingen genoemd ter versterking van de structuren binnen de 
gemeente. Voor de financiering hiervan wordt een “groenfonds” gevormd dat gevoed wordt met 
vergoedingen ten laste van bouw en herontwikkelingsprojecten waarin bestaande bomen onvermijdelijk 
dienen te worden geveld. 
 
Spelen 
Alle speelruimten en speeltoestellen zijn beoordeeld en afgezet tegen de demografische ontwikkelingen 
binnen de gemeente. Dit is verwoord in het door de raad vastgestelde Speelruimteplan 2008 - 2020. 
Met het door de raad beschikbaar gestelde budget is een inhaalslag gemaakt met het plaatsen van 
speeltoestellen en het herinrichten van speellocaties. Inmiddels is een herzien Speelruimteplan 2010 – 
2020 opgesteld. Voor het nemen van een helder besluit over dit speelruimteplan heeft de raad de wens 
geuit in het voorjaar 2011 een aantal speellocaties te bezoeken om een indruk te krijgen van de 
behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken en de maatregelen die hiervoor genomen moeten 
worden.  
 
Kwaliteit:  
Door de beschikbaar gestelde budgetten zal de kwaliteit in de loop der jaren zeker toenemen. 
 
Budget: 
In de exploitatie is in 2010 € 130.637,- uitgegeven aan het onderhoud van speelruimten en het 
actualiseren van een speelruimteplan. Overigens is in 2010 de speellocatie Sneeuwbal in nauwe 
samenwerking met de bewoners (her)ingericht. 
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Op grond van het BBV is de voorziening Speelvoorzieningen omgezet in een reserve. De storting in een 
reserve loopt niet via het product Onderhoud Speelvoorzieningen maar via product  “Mutaties reserves 
Groene Gemeente”. Hierdoor is het beschikbare budget voor het product lager dan afgelopen jaar. Door 
verschillende ontwikkelingen rond de speeltuinvereniging in oprichting is het nog niet mogelijk gebleken 
de beschikbare bijdrage ad € 150.000,- uit te keren. Met de 2e Tussenrapportage 2010 is besloten deze 
middelen in 2011 beschikbaar te houden. 
 
Conform de begroting wordt € 98.393,- in de reserve speelvoorzieningen gestort. De benodigde geachte 
kosten voor toekomstig onderhoud en vervangingen van de speelvoorzieningen in Portland wordt door 
jaarlijks doneren in de reserve mogelijk gemaakt.  
 
Aandachtspunt: 
Er moet in het speelruimteplan ruimte zijn voor het realiseren van burgerinitiatieven voor nieuwe 
speellocaties en het renoveren van bestaande speellocaties. Alvorens het Speelruimteplan 2010 – 2020 
door de raad wordt vastgesteld zal in het voorjaar 2011 met de raadsleden een aantal speellocaties 
worden bekeken. Doel is om een indruk te krijgen van de behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken 
en de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. 
 
Straatreiniging 
Voor de straatreiniging is conform landelijk vastgestelde normen beleid vastgesteld. Op basis van deze 
normen is een beheerplan opgesteld voor het vegen en schoon houden van de openbare ruimte. Het 
beheerplan werkt met schoonheidsgraden volgens het systeem van Nederland Schoon. Voor het 
bepalen van de gewenste beeldkwaliteit zijn beleidskeuzes gemaakt en vervolgens uitgewerkt in 
beheer- en uitvoeringsplannen (incl. RAW-bestekken). Het beheerplan straatreiniging inclusief het te 
hanteren kwaliteitsniveau is eveneens in maart 2005 vastgesteld. Binnen het onderdeel schoon houden 
van de openbare ruimte valt ook de onkruidbestrijding op verhardingen, dat zoals eerder aangegeven 
niet meer vanwege wettelijke maatregelen door spuiten gebeurd, maar door schoffelen 
 
Kwaliteit: 
Een schone leefomgeving heeft in onze gemeente een hoge prioriteit. Daarom wordt in de dorpscentra 
(winkelgebieden) kwaliteitsniveau A (schoon) als norm gehanteerd en voor het overige deel van de 
openbare ruimte kwaliteitsniveau B (matig schoon).  
 
Budget: 
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan straatreiniging zijn in jaar 2010 uitgekomen 
op € 560.261,-. Begroot was in 2010 na wijziging € 541.694,-. 
 
Bruggen 
Voor het beheren en onderhouden van de 61 bruggen is een beheerplan opgesteld en door de Raad in 
december 2007 - vastgesteld. 
Ten aanzien van gemiddelde onderhoudskosten en levensduur van bruggen zijn geen landelijke normen 
vastgesteld. Reden hiervoor is dat dit per brug sterk afhankelijk is van de ligging, omgevingsaspecten 
en de toegepaste constructie. Door het ontbreken van deze normeringen is het nodig per object deze 
regelmatig monitoren d.m.v. inspectie. Hieruit kan het degeneratieverloop worden bepaald, het 
benodigde onderhoud en de frequentie ervan. 
 
Kwaliteit: 
Bij het opstellen van het beheerplan en het daarin opgenomen vervangingsplan zijn de hierna 
genoemde aspecten afgewogen: 

 Veiligheid; 
 Levensduurverlengend; 
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 Schoonhouden; 
 esthetische aspecten; 

 
Aan de hand van de verkregen basisgegevens, een technische inspectie en voorgaande 
uitgangspunten, is een beheerplan tot stand gekomen. Dit geeft inzicht wat en wanneer er aan 
onderhoud nodig is om de kwaliteit zoveel mogelijk te verkrijgen en te behouden. Het daarin 
opgenomen meerjarig vervangingsplan geeft aan waar, wanneer en wat vervangen zal moeten worden. 
 
Budget: 
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan bruggen is voor het jaar 2010  
begroot na wijzigingen op € 75.490,-. Ultimo is € 69.630 besteed. 
 
Openbare verlichting 
Het beheerplan Openbare Verlichting formuleert uitgangspunten met betrekking tot:  

 Sociale veiligheid; 
 Verkeersveiligheid; 
 Leefbaarheid en esthetica; 
 Landelijke- en Europese normen/kwaliteit. 

 
Bij het opzetten van de onderhoudsplanning zijn in eerste instantie de activiteiten bepaald die in de 
eerste 5 jaar moeten worden uitgevoerd voor het wegwerken van knelpunten en het inlopen van de 
onderhoudsachterstand. 
 
Momenteel is de gehele openbare verlichtingsinstallatie voor het preventieve onderhoud uitbesteed aan 
een daartoe gespecialiseerd bedrijf.  
 
Kwaliteit: 
Bij het vaststellen van het beheerplan is rekening gehouden met de geldende wet – en regelgeving. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen regelgeving met betrekking tot de kwaliteit van de verlichting 
en die met betrekking tot verlichtingsmaterialen. 
De verlichtingskwaliteit is niet via wettelijke of bindende bepalingen geregeld. De Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft wel aanbevelingen opgesteld. De nieuwe Europese normen voor 
wegverlichting zijn hiervoor als uitgangspunt genomen. 
De gemeente Albrandswaard volgt hierbij een tweesporen beleid ten aanzien van de te hanteren 
verlichtingsniveaus: 
1. De openbare verlichting ten behoeve van nieuwe infrastructuur, binnen de bebouwde kom, dient 

te voldoen aan de richtlijnen gesteld in de NPR. 
2. Langs wegen buiten de bebouwde kom zal op beperkte schaal openbare verlichting worden 

aangebracht, zogenaamde oriëntatie verlichting; indien de verkeersveiligheid daartoe aanleiding 
geeft zal een hoger verlichtingsniveau gehanteerd worden. 

Uitgangspunt van de openbare verlichting is het voldoen aan de minimale verlichtingseisen die bij het 
zorg dragen voor veiligheid noodzakelijk zijn. 
 
Budget: 
De exploitatiekosten voor de uitvoering van het beheerplan Openbare verlichting zijn in 2010 
uitgekomen op € 318.412,-. Het onderhoud OV is uitbesteed aan derden. 
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Gebouwen 
Het bureau Planon heeft van alle gemeentelijke gebouwen het onderhoudsniveau in beeld gebracht. 
Met de gegevens uit dit onderzoek is een beheerplan voor de gemeentelijke panden, scholen en de 
strategische panden opgesteld met de te verwachten onderhoudskosten. Met deze gegevens is een 
onderhoudsprogramma opgesteld. In 2009 is de gehele gebouwvoorraad opnieuw doorgenomen en is 
het onderhoudsprogramma geactualiseerd. Aan de hand van de nieuwe gegevens was ingepland om  in 
2010 een aanbesteding plaats te laten vinden voor het planmatig onderhoud. Door de ingestelde 
budget-freeze is deze aanbesteding aangehouden en zal in 2011 pas gebeuren (lokale ondernemers 
zullen hierbij worden betrokken). 
  
Kwaliteit: 
Ten aanzien van de kwaliteitsnorm voor gemeentelijke gebouwen worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

 Het op planmatige wijze uitvoeren van regulier onderhoud met materialen van 
gelijkwaardige kwaliteit; 

 Het hanteren van instandhouding onderhoud bij passief onderhouden gebouwen. 
 
Budget: 
Voor het regulier onderhoud van de gemeentelijke gebouwen was volgens het gebouwenbeheerplan 
voor het jaar 2010 € 338.128,- beschikbaar. Hiervan is € 108.056,- besteed. Het restant wordt verrekend 
met egalisatie voorziening “planmatig onderhoud”. 
 
Realisatie: 
In 2010 is er gelet op de budget-freeze geen of nauwelijks planmatig onderhoud verricht. 
Werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2011. In 2010 is wel het plafond van de Bibliotheek in 
Portland vervangen. Dit nadat er vele plafondplaten los lieten. Doordat aannemer failliet is gegaan is er 
geen verhaal van de kosten mogelijk geweest. 
Verder zijn er voor diverse gebouwen ook niet planmatig onderhoud werkzaamheden gepleegd. Deze 
kosten komen ten lasten van de voorziening Planmatig onderhoud. 
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  44  FFIINNAANNCCIIEERRIINNGG  
 
De zogenaamde treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie 
omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico’s. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complex geworden 
geld- en kapitaalmarkt. Op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is het 
financieringsbeleid vastgelegd in het zogenaamde treasurystatuut. 
 
Het huidig vingerende treasurystatuut is op 18 december 2006 is vastgesteld. In 2010 is een nieuw 
geactualiseerd treasurystatuut opgesteld. Door aanscherping van wet- en regelgeving moet het 
treasurystatuut geactualiseerd worden.  
Daarnaast geeft de financiele Verordening aan dat het statuut een keer per vier jaar wordt 
geactualiseerd. Met de vaststelling van het treasurystatuut 2011 voldoen wij hieraan 
De bevoegdheden en uitgangspunten van het oude statuut voldoen echter volledig binnen de 
aanpassingen van de Wet Fido en de Regeling uitzettingen derivaten overheden. Het uitgangspunt is en 
blijft dat (zeer) voorzichtig wordt omgegaan met uitzettingen.  
Het Treasurystatuut 2011 zal in 2011 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd. 
 
Opgenomen langlopende geldleningen 
Per 1 januari 2010 bedroeg het saldo van de opgenomen langlopende geldleningen € 33,7 miljoen aan 
langlopende geldleningen afgesloten. De actuele stand ultimo 2010 is na aflossingen € 40,5 miljoen. De 
aangetrokken geldleningen zijn te verdelen in lineaire leningen (totaal € 28,9 miljoen) en aflossingsvrije 
leningen (totaal € 11,5 miljoen).  
 
Aangezien de rentetarieven voor kortlopend geld zeer aantrekkelijk zijn is binnen de grenzen van de wet 
Fido gebruik gemaakt van de kortlopende kredietfaciliteiten bij de Bank Nederlandse Gemeente (BNG).  
De financiering met kort geld is door de wet Fido gelimiteerd tot de zogenaamde kasgeldlimiet. 
Overschrijding van de kasgeldlimiet mag maximaal 2 kwartalen plaatsvinden. Daarna moet consolidatie 
plaatsvinden van de kortlopende schuld. 
 
Op 17 maart heeft conform de procedure uit het Treasurystatuut consolidatie van de vlottende schuld 
plaatsgevonden door twee leningen van elk € 4 miljoen af te sluiten bij de BNG voor looptijden van 10 
en 15 jaar tegen rentepercentages van respectievelijk 3,065% en 3,560%.  
 
De leningportefeuille zou zodanig samengesteld moeten zijn dat het totaal van de te betalen aflossingen 
gelijk is aan het totaal van de afschrijvingen op de vaste activa (ideaalcomplex). Het totale bedrag van 
afschrijvingen op vaste activa bedroeg in 2010 € 3,1 miljoen. Het bedrag aan reguliere aflossingen 
bedraagt € 1,3 miljoen. Het niet synchroon lopen van aflossingen op geldleningen en afschrijvingen op 
investeringen beïnvloedt de verhoudingen tussen het eigen en het vreemd vermogen. Het verschil  
wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet jaarlijks aflossen op de fixe-leningen en door het afboeken 
van activa voor een bedrag van € 588.000,- conform het besluit van de vaststelling van de begroting 
2010 (BBV 62831). 
 
Liquiditeitsbeheer 
Het liquiditeitsbeheer betreft het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.  
Om in de liquiditeitsbehoefte is maximaal gebruikt gemaakt van onze rekening-courant faciliteiten. Per 
31 december 2010 bedroeg het saldo van onze rekening bij de BNG € 1.6 miljoen negatief. Naast de 
BNG beschikt de gemeente over betaalrekeningen bij de ING en de lokale Rabobank. Ultimo 2010 
bedroeg het totale saldo in rekening courant € 1.3 miljoen. Dit is ruim onder de kasgeldlimiet van ruim   
€ 3,7 miljoen. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat op korte termijn langlopend geld aangetrokken 
moet worden. 
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Renterisiconorm en kasgeldlimiet 
De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op 
leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de wet FIDO is 
te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken 
optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire 
risico’s. De provincie Zuid-Holland toetst beide normen uit hoofde van het financieel toezicht. 
Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet, is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de totale 
begroting (exploitatiedeel). Over de kasgeldlimiet wordt eenmaal per kwartaal een overzicht aan de 
provinciale toezichthouder gerapporteerd. Voor de gemeente Albrandswaard is de kasgeldlimiet gesteld 
op € 3,7 miljoen.  
 
Berekening kasgeldlimiet 
Omschrijving (1) Volttende schuld  (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottende (+) 

/ Overschot middelen 
(-) 

januari                           2.295                                133                             -2.162 
februari                           6.526                                167                             -6.359 
maart                           7.715                                218                             -7.497 
gemid. 1e kwartaal                           5.512                                172                             -5.340 
       
april                             613                                189                                -424 
mei                             795                                181                                -614 
juni                           1.684                                147                             -1.537 
gemid. 2e kwartaal                           1.031                                172                                -858 
       
juli                                -                               3.164                             3.164 
augustus                                -                               1.502                             1.502 
september                               33                                238                                205 
gemid. 3e kwartaal                               11                             1.635                             1.624 
       
oktober                                -                                  394                                394 
november                                -                                  402                                402 
december                                -                                  337                                337 
gemid. 4e kwartaal                                -                                  377                                377 
      
(4) Gemiddelde netto vlottende schuld / overschot middelen -4.197 
      
(5) Kasgeldlimiet     3.715 
      
(6a) Ruimte onder kasgeldlimiet    
(6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet  482 
      
(7) Begrotingstotaal     43.700 
(8) Percentage regeling 8,50%    
(9) Kasgeldlimiet     3.715 
 
Uit deze berekening blijkt dat in 2010 de kasgeldlimiet twee maanden achtereen is overschreden. 
Aangezien overschrijding van de kasgeldlimiet volgens de Wet Fido niet langer dan 2 maanden mag zijn 
twee langlopende geldleningen aangetrokken. 
De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van de langlopende geldleningen voor 
herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen. Onderstaande tabel geeft aan dat in 
2010 is voldaan aan deze norm. 
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Omschrijving  Begroot Werkelijk 
  basisgegevens renterisico     
1a Renteherziening op vaste schuld o/g                    -                    -    
1b Renteherziening op vaste schuld u/g                    -                    -   
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)                    -                    -   

       
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld               1.000             8.000  
3b Nieuwe verstrekte lange leningen                    -                    -   
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)               1.000             8.000  

       
5 betaalde aflossingen               1.254             1.254  

       
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)               1.000             1.254  

       
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)               1.000             1.254  

        
       
  Renterisiconorm     
8 Stand van de vaste schuld per 1 januari             33.742           40.488  

       
9 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 

       
10 Renterisiconorm (8 * 9 /100)               6.748             8.098  
        
       
  Toets renterisiconorm     
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)               5.748             6.844  
 
Debiteurenbeleid 
Bij de inning van debiteuren wordt gewerkt met een incassobureau indien de desbetreffende debiteuren 
na herhaaldelijk aanmanen de openstaande facturen niet voldoen. In de tussenrapportages wordt per 
kwartaal verslag gedaan van de stand van zaken omtrent de openstaande posten en de acties die 
daarop uitstaan. Indien debiteuren oninbaar blijken te zijn, komen deze ten laste van de voorziening 
dubieuze debiteuren, waarmee dit debiteurenrisico verrekend kan worden. 
 
Het debiteuren saldo per 31 december bedraagt € 1.623.738. Van het voornoemde bedrag staat  
€ 439.445 langer open dan 90 dagen. Dit is 27,1% van het totale saldo. 
 

Openstaande posten > 90 dagen 
jaar aantal nota's bedrag 

2006 4        61.275  
2007 1             535  
2008 3        10.616  
2009 19        33.728  
2010 57       333.291  

Totaal 84       439.445  
 
Onderstaand een korte toelichting op de meest in oogspringende posten die per 31 december 2010 
langer dan 90 dagen openstaan: 
 

 Bouwbedrijff openstaand bedrag € 60.022,-. Dit betreft een aanvraag voor een bouwvergunning. 
Na overleg tussen de gemeente en Mariput is besloten de vordering voorlopig aan te houden. 
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Zodra meer bekend is met betrekking tot de daadwerkelijke vergunningverlening wordt de 
vordering opnieuw ingediend. 

 Oplevering Julianaschool, openstaand bedrag € 9.549,85. Eind vorig jaar heeft het college 
besloten een claim in te dienen voor de vertraagde oplevering van de Julianaschool. Het 
overleg over deze factuur moet nog plaatsvinden waarbij de debiteur vraagtekens zet bij de 
extra in rekening gebrachte uren van een externe. Dit bedrag wordt later verrekend met een 
ontwikkelovereenkomst gebleken te betalen bedrag aan de debiteur van € 100.000,- uit de 
ontwikkelovereenkomst. 

 Bouwbedrijf., openstaand bedrag € 14.722,-. De oorspronkelijke vordering bedroeg € 28.470,-. 
Dit betreft een bouwaanvraag voor Overhoeken III. Na verschillende contacten tussen de 
gemeente en de debiteur is besloten de vordering voor de helft te crediteren. Dit heeft echter 
nog niet tot betalingen geleid. De incassoprocedure wordt op voortgezet. 

 Marktgelden, openstaand bedrag € 2.165,-. Betreffende debiteur heeft op de markt van 
Poortugaal een standplaats. De openstaande vordering heeft betrekking op de marktgelden van 
de afgelopen jaren. De incassoprocedure loopt. 

 Bouwvergunning, openstaand bedrag € 8.430,-. Met de aanvrager is een betalingsregeling 
afgesproken. Door de debiteur is hiervan afgeweken hierop is besloten de vordering ter incasso 
bij het incassobureau aan te bieden.  

 Declaratie ontwikkeling Buijtenland van Rhoon. Het openstaande bedrag is € 305.520,-. Na 
diverse malen kopie nota’s verstrekt te hebben wordt de incasso procedure gestart.  Van 
recentere datum is een nota van ruim € 360.000,- aan de provincie in verband met gemaakte 
kosten Landschapspark 2010. Medio maart 2011 waren beide nota’s nog niet betaald door de 
provincie, waardoor de uitstaande vordering op de provincie is opgelopen tot een bedrag van € 
667.000,-. 

 Bouwvergunning, openstaand bedrag € 4.670,-. De aanvrager heeft aangegeven (nog) niet over 
voldoende financiële middelen te beschikken om de nota te kunnen voldoen. In overleg met de 
debiteur wordt voorgesteld de vordering in mindering te brengen op de beschikbare bijdrage 
voor de inrichting van een speeltuin in Portland. 

 
De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het groot deel nog ontvangen wordt. Of de voorziening voor 
dubieuze debiteuren voldoende is, zal moeten blijken. Als meer afgeboekt moet worden dan het saldo 
van de voorziening dubieuze debiteuren zal dit ten laste van het resultaat in het desbetreffende jaar 
komen. 
 
Debiteuren Sociale Zaken 
Bij de debiteuren Sociale Zaken wordt net als voorgaande jaren uitgegaan van bepaalde 
risicopercentages om de hoogte te bepalen van de voorziening. Deze percentages zijn niet gewijzigd. 
 
Omschrijving Bedrag 31-12-2010 Risico % Voorziening 31-12-2010 
Debiteuren 284.525,48 30% 85.357,64 
Verhaal -52,53 100% -52,53 
Krediethypotheek 41.033,76 0% 0,00 
BBZ 282.330,52 100% 282.330,52 
Totaal 607.837,23   367.635,63 
 
In 2010 is € 132.325, teruggevorderd. Het saldo debiteuren Sociale Zaken is toegenomen met  
€ 136.697 
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Liquiditeitsplanning 
Op dit moment is slechts een minimale liquiditeitsplanning aanwezig. Een verdere verdieping van de 
inkomsten en uitgaven zal indien mogelijk in 2011 zijn beslag moeten krijgen. Het opstellen van een 
liquiditeitsplanning is pas mogelijk indien er duidelijkheid is over de fasering in de investeringen en 
geldstromen uit de grondexploitaties. 
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  55  BBEEDDRRIIJJFFSSVVOOEERRIINNGG  
  
Inleiding 
De paragraaf bedrijfsvoering richt zich op de ondersteuning van de uitvoering van de programma’s uit 
de programmabegroting. Waar de programma’s zich met name richten op de maatschappelijke 
doelstellingen en effecten, richt de bedrijfsvoering zich op de interne organisatie. In deze paragraaf 
zullen wij achtereenvolgens ingaan op:  

 Missie; 
 Personeel en Organisatie; 
 Informatisering & automatisering; 
 Kwaliteitszorgen, planning & control en rechtmatigheid; 
 Communicatie. 
 

Het hoofdstuk Personeel en Organisatie is iets uitgebreid omdat de paragraaf Bedrijfsvoering tevens 
dienst doet als sociaal jaarverslag. Waar we dat verslag in voorgaande jaren afzonderlijk presenteerden, 
hebben we er nu voor gekozen om dit te integreren in de jaarrekening 

 
Missie  
Een missie is een taakopvatting, namelijk dat de ambtelijke organisatie is gericht op het bewerkstelligen 
van de doelstellingen van het college. Maar een missie is meer. Een missie geeft aan waar de 
ambtelijke organisatie voor staat, op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden en 
wat de ambities zijn. De ambtelijke missie wordt weergeven door leidende principes. 

 
De leidende principes van de organisatie zijn: 
 wij zijn een naar buiten gerichte organisatie 
 wij bieden hoogwaardige dienstverlening 
 wij zijn een eigentijdse werkgever 
 wij plannen onze werkzaamheden en werken integraal 
 wij hebben aandacht voor goed management 
 wij zijn een netwerkorganisatie die gebruik maakt van expertise en schaalvoordelen door 

samenwerking 
 
Om invulling te geven aan deze leidende principes dienen alle medewerkers de competenties te 
hebben die nodig zijn om de missie een succes te maken. Deze kerncompetenties zijn: 
 
 Samenwerkingsgericht 

Is het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen 
kwaliteiten en belangen én die van de ander. 

 Kwaliteitsbewust 
Is het vermogen om elke dag weer kritisch de eigen kwaliteit te spiegelen langs afgesproken 
normen en om open te staan voor voortdurende kwaliteitsimpulsen en de omgeving uit te dagen 
deze kwaliteitsimpulsen uit te spreken. 

 Klantgericht 
Is het denken en handelen vanuit de vraag en behoefte van de klant. Weten wat er speelt bij de 
inwoners, bedrijven en instellingen en wat hen beweegt. 

 Omgevingsbewust 
Het volgen van relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en het benutten van 
deze kennis ten behoeve van de organisatie of het vakgebied. 
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Personeel en Organisatie 
 
Formatie 
In 2010 is door BMC onderzoek verricht naar de formatie- en bezettingsbehoefte van de organisatie. Dit 
onderzoek is een vervolg op het onderzoek van TMOP in 2007. Het TMOP onderzoek van 2007 wees 
uit dat de formatieomvang van Albrandswaard aanzienlijk lager is dan de formatieomvang van 
referentiegemeenten. Met het onderzoek van 2010 is dit beeld opnieuw bevestigd echter wel met een 
lichte uitbreiding van de formatie.  
 
Omvang en samenstelling 
Personeelsleden in dienst van de gemeente per 31-12-2010 
Tabel personeelsleden in dienst, onderverdeeld naar leeftijd. 
 

Leeftijd Totaal Man Vrouw FTE 2010 

20 - 24 3 1 2 2,167 

25 - 29 5 2 3 4,444 

30 - 34 12 4 8 10,833 

35 - 39 15 8 7 12,772 

40 - 44 25 15 10 21,744 

45 - 49 43 19 24 37,792 

50 - 54 25 19 6 23,531 

55 - 59 16 9 7 12,800 

60 - .. 11 6 5 9,328 

Totaal 155 83 72 135,412 

 
 
Vacatures 
Vervuld in 2010 door interne doorstroming: 3 
Vervuld in 2010 door externe kandidaten:  11 
Vacatures per 31 december 2010:  geen 
 
In 2010 heeft werving van kandidaten voor vacatures veelal plaatsgevonden via de digitale kanalen. 
Externe bureaus zijn niet ingeschakeld. Dit heeft tot gevolg gehad dat op de begrote budgetten voor 
advertentiekosten en searchbureaus een onderschrijding hebben opgeleverd van € 60.000,-. Voor de 
toekomst zal in de raming rekening worden gehouden met deze (goedkopere) manier van werven van 
kandidaten. 
 
Ziekteverzuim 
Bij de aanbesteding van de ARBO dienst (Maetis bv.) is als doelstelling geformuleerd dat de gemeente 
Albrandswaard naar een ziekteverzuimpercentage wil dat op het landelijke gemiddelde ligt van 
vergelijkbare gemeenten. Voor het jaar 2010 was de verzuimnorm voor gemeenten met 20.000 tot 
50.000 inwoners 4,1%. 
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Ziekteverzuimpercentages per afdeling per maand in 2010: 
 

Directie Control Griffie A&A IB* FAZA* BOWO Publ. Zaken Bestuur BOR Totaal
Januari 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 9,4 2,1 9,9 14,5 7,8
Februari 31,0 0,0 5,6 1,5 0,0 11,7 6,6 0,8 8,9 14,6 8,9
Maart 16,0 0,0 0,0 4,0 0,0 12,1 10,2 6,9 8,3 12,6 8,3
April 0,0 1,7 0,8 1,6 17,7 9,4 6,7 4,0 6,8 11,0 6,8
Mei 0,0 37,1 0,0 2,1 17,9 5,7 7,8 5,2 6,6 10,9 7,4
Juni 0,0 0,0 0,0 7,8 23,8 4,7 1,8 5,1 7,3 9,2 7,8
Juli 0,0 0,0 0,0 2,0 7,4 3,8 1,0 5,3 6,7 3,5 5,1
Augustus 0,0 0,0 0,0 1,3 2,8 6,4 2,3 2,8 9,0 4,7 5,5
September 8,3 6,7 0,0 3,5 0,0 3,1 0,2 2,8 6,5 3,7 4,5
Oktober 0,0 0,0 0,0 4,1 4,5 5,9 1,8 3,3 6,8 8,5 5,1
November 0,0 0,0 0,0 6,3 2,4 7,4 3,0 4,0 5,8 4,5 5,3
December 0,0 16,1 0,0 7,4 2,1 7,7 4,7 7,8 5,8 5,1 7,0
Totaal 8,4 5,3 0,6 3,5 6,6 6,6 4,7 4,2 7,4 9,3 6,6

** Vanaf 1 april is afdeling Facilitaire Zaken (FAZA) opgedeeld
* Vanaf 1 april 2010 is afdeling Informatie Beheer (IB) ontstaan van

 
 
Ziekteverzuimpercentages totaal gemeente Albrandswaard 2008 t/m 2010: 
 

 2008 2009 2010 

Ziekteverzuimpercentage  7,3 7,3 6,6 

 
In de afgelopen drie jaar is het verzuim dalende, maar het ligt nog wel boven het landelijke gemiddelde 
van vergelijkbare gemeenten.  
Uit analyse van de cijfers blijkt dat een hoog percentage bestaat uit langdurig verzuim en vooral onder 
de groep oudere werknemers.  
 
Op basis van de bevindingen worden de volgende acties ondernomen in de komende periode: 
- Sociaal medisch overleg: overleg tussen leidinggevende en bedrijfsarts bij frequent kortdurend 

verzuim 
- Verzuimbeleid opnieuw onder de aandacht brengen bij medewerkers en management 
- Training van leidinggevenden ten aanzien van verzuimbegeleiding  
- Communiceren van de verzuimcijfers op de afdelingen 
- 2x per jaar overleg tussen het management en de bedrijfsarts om ziekteverzuimbeleid te evalueren 
 
Loon- en, personeelskosten 
Loonkosten 

 
 
 
 
 
 
 

De overschrijding op de loonkosten van € 105.000,-  wordt veroorzaakt door: 
- een overschrijding op de kosten van het ambtelijk apparaat   €  11.000,- 
- een overschrijding op de raad en college van     €  86.000,- 
- een overschrijding op voormalig personeel van    €    8.000,- 
Totaal         € 105.000,- 
 
De extra kosten zijn opgenomen in de begroting 2011-2014. Het betreft immers de uitbreiding van het 
aantal wethouders, salarisstijging van de burgemeester en het opplussen van de vergoedingen voor de 
raadsleden. 
 
 
 

Gemeenteraad €    248.727 
Griffie €    158.014 
College €    434.933 
Voormalig personeel en bestuurders €    392.442 
Ambtelijk apparaat € 8.033.696 
Totale loonkosten € 9.267.811 
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Knelpuntenbudget 
In het geval van langdurige ziekten van medewerkers die wettelijk verplichte taken uitvoeren en waarbij 
niet op andere wijze kan worden voorzien in de continuëring van de werkzaamheden huurt de 
organisatie externen in. De inhuurkosten van deze externen worden bekostigd vanuit het 
knelpuntenbudget. In de eerste en tweede Tussenrapportage hebben wij u inzicht gegeven in de 
aanwending van dit knelpuntenbudget. Ten behoeve van de ambtelijke organisatie zijn voor een bedrag 
van € 115.000,- mensen ingehuurd, terwijl de raming € 121.000,- bedroeg. Per saldo een 
onderschrijding van € 6.000,-. 
 
Daarnaast is voor een bedrag van € 23.000,- inkoopondersteuning ingehuurd vanuit de gemeente 
Ridderkerk. Het budget voor deze inhuur is niet afzonderlijk geraamd. Deze kosten worden 
goedgemaakt door de behaalde en nog te behalen inkoopvoordelen. 
 
Personeelsbeleid 
Het Nieuwe Werken 
Team P&O heeft in 2010 een personeelsbeleidsplan geschreven. De uitwerking van dit plan zal z’n 
beslag krijgen in 2011 en volgende jaren. Het plan is een aanzet tot het introduceren van “Het Nieuwe 
Werken”. In 2010 is vooral ingezet op het creëren van draagvlak voor en toepasbaarheid van deze 
andere benadering van werken in de organisatie.  
 
Opleidingsbeleid 
In de begroting 2010 hebben wij het streven uitgesproken om, willen wij een interessante werkgever 
blijven en aansluiting bieden voor de nieuwe generatie ambtenaren, het opleidingsbudget te verhogen. 
Deze verhoging zou gefaseerd worden ingevoerd met uiteindelijk een budget van 4% van de totale 
loonsom. Vanwege de beperkte financiële middelen is in 2010 afgezien van de geplande verhoging van  
0,5%. Ook voor de meerjarenbegroting 2011-2014 is om deze reden afgezien van de noodzakelijke 
verhoging van het budget. 
 
Voor de ambtelijke organisatie was voor opleidingskosten en bedrag beschikbaar van € 178.440,-. In 
2010 is een bedrag uitgegeven van € 175.900,- hetgeen een onderschrijding geeft van € 2.540,-. 
 
In 2010 is voor nieuwe medewerkers een agressietraining georganiseerd. De herhalingstraining is 
komen te vervallen vanwege de budgetfreeze. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
In 2010 zijn de onderstaande arbeidsvoorwaardenregelingen herzien en gewijzigd: 

- bezoldigingsregeling 
- variabele werktijden en overwerk 
- verlofregeling 

 
Fiets privé regeling 
De fiets privé regeling stelt medewerkers in de gelegenheid om eens in de drie jaar een fiets te kopen 
voor woon- werkverkeer met korting en belastingvoordeel. In 2010 hebben 19 medewerkers gebruik 
gemaakt van de regeling. 
 
Bedrijfsfitness 
De gemeente biedt de mogelijkheid om 1 uur in de week gebruik te maken van bedrijfsfitness. In 2010 
hebben 52 medewerkers deelgenomen aan bedrijfsfitness. 
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Arbeidsomstandigheden 
Agressie- en geweld incidenten 
In 2010 zijn er geen meldingen gedaan van incidenten met agressie en geweld. 
 
Organisatieontwikkeling 
Interne organisatiewijziging 
Personele ontwikkelingen hebben in 2010 geleid tot de volgende besluiten met betrekking tot de 
organisatiestructuur: 
- om van een tweehoofdige directie over te gaan naar een eenhoofdige directie; 
- om de afdeling FAZA/Informatiebeheer te herpositioneren. 
 
De ondernemingsraad heeft ingestemd met deze organisatiewijzigingen. 
 
BAR-samenwerking 
Concrete HRM-vraagstukken welke in 2010 zijn opgepakt en in het najaar 2010 aan de BARdirecties 
zijn voorgelegd zijn:  
 notitie vergelijking arbeidsvoorwaarden. 
Voor deze notitie is in opdracht van de BAR-directies, onderzocht wat de overeenkomsten en 
verschillen van de arbeidsvoorwaarden van de drie gemeenten zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de   
mogelijkheden en onmogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. 
 voorstel microsoft office trainingen Hema-academy 
Dit voorstel beoogt een quick-win te zijn in het kader van het aanbieden van interne opleidingen voor de 
drie gemeenten. Het betreft de specifieke microsoft-office opleidingen. 
 
Informatisering & automatisering 
Na de technische oplevering van de BAR-ICT infrastructuur eind 2009, is in het eerste kwartaal van 
2010 de gemeente Albrandswaard succesvol gemigreerd naar de nieuwe BAR-ICT infrastructuur. De 
gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard zijn inmiddels officieel elkaars uitwijk in het geval 
van een calamiteit. In de loop van 2010 is extra opslagcapaciteit gerealiseerd zoals bij de start van het 
project was afgesproken. 
 
Het beheer van de gezamenlijke BAR-ICT gebeurt d.m.v. onderling overleg. De gewenste uitbouw van 
de samenwerking ten aanzien van een gezamenlijk beheerorganisatie heeft nog geen vorm gekregen.  
 
De vervanging van de telefooncentrale in BAR verband, welke in eerste instantie gepland stond voor 
2010, is door uitstel van de besluitvorming verplaatst naar 2011. Daarnaast zijn er aanvullende 
functionele eisen door de wens om het “Nieuwe Werken” in te voeren.  
 
In 2010 heeft het bestaande printerpark een update gekregen.  
 
De projecten uit het informatiebeleidsplan 2008-2012 zijn in 2010 voortvarend aangepakt. De 
rapportage wordt daarover separaat aan uw Raad aangeboden. In 2010 is het NUP (Nationaal 
Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid) verwerkt in het IBP.  
 
Kwaliteitszorg, planning & control en rechtmatigheid 
In 2009 is gestart met een onderzoek hoe de programmabegroting kan worden verbeterd.  
Dit betekent met name een antwoord op de vraag hoe de begroting:  
a. meer kan bijdragen aan de control van beleid; en  
b. beter leesbaar kan worden gemaakt.  
In 2010 is dit onderzoek verder opgepakt en zijn de aanbevelingen vanuit de Raad en het College van 
B&W verwerkt in de begroting 2011. Uiteindelijk voldeed deze gewijzigde opzet niet in de 
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informatiebehoefte van de raad, waardoor voor de begroting 2012 een verdere verbeterslag zal worden 
gemaakt.  
 
Verder zullen de aanbevelingen van de commissie voor bezwaar en beroepschriften, welke zij hebben 
weergegeven in hun jaarverslag, worden opgepakt om de juridische kwaliteitszorg verder te kunnen 
verbeteren. Tot slot zal ook in 2011 een artikel 213A onderzoek plaatsvinden, waarbij het de bedoeling 
is om deze zoveel mogelijk in BAR verband gezamenlijk op te pakken. 
 
Communicatie 
Communicatie is sinds begin 2010 weer ‘op sterkte’. Er is meer structuur gebracht in het functioneren 
van het team: altijd een actueel overzicht van de werkvoorraad, duidelijke verdeling van taken en 
heldere werkprocessen.  
Bestuurlijk lag de nadruk vooral op het inhoudelijk beleid met betrekking tot burgerparticipatie. Een 
strategisch extern communicatiebeleidsplan is in 2010 grotendeels in de steigers gezet (afronding en 
implementatie: vanaf eerste kwartaal 2011). Dit plan gaat het vooral in op het verbeteren van de 
communicatie met onze inwoners. Verbeteren van de website conform Informatie Beleidsplan (IBP) 
stond voor 2010 op het programma, maar door andere bestuurlijke prioriteiten is dit doorgeschoven naar 
2011. Het restant budget wordt toegevoegd aan de reserve IBP. 
 
Toelichting afwijkingen budgetten kostenplaatsen: 
Naast de genoemde afwijkingen op de salarislasten, de kosten voor inhuur en opleidingskosten zijn 
binnen de kostenplaatsen (hier worden de kosten geraamd die niet rechtstreeks aan een product, 
binnen een programma zijn toe te rekenen), de volgende afwijkingen ontstaan. 
 
Product en afwijking Toelichting  
50500000 Directieteam. 
Overschrijding van € 16.685,- 

De overschrijding op deze kostenplaats is veroorzaakt door de 
kosten van het klanttevredenheidsonderzoek door Integron. 

50030000 Informatiebeheer. 
Onderschrijding € 80.000,- 

De onderschrijding kent een tweeledig karakter. Door de 
budgetfreeze is de verdere aanschaf van hard- en software tijdelijk 
gestaakt. Daarnaast is de bijdrage in de data-verbinding met 
Ridderkerk niet geraamd. 

53620000 Uitvoering. 
Onderschrijding € 23.358,- 

In kader budgetfreeze terughoudend uitgavenbeleid 

53620100 Onderhoud werk- en 
voertuigen uitvoering. 
Onderschrijding € 26.779,- 

In kader budgetfreeze terughoudend uitgavenbeleid  

54650000 Publiekszaken. 
Overschrijding € 29.000,- 

Het merendeel van deze extra kosten (software en gebruiksartikelen 
hebben een directe relatie met de producten 60030110 GBA-lasten 
en FCL 60030130. Beide FCL  hebben een gezamenlijk overschot 
van  € 25.356,-. In combinatie is er slechts sprake van een kleine 
overschrijding. 

54670100 Planmatig 
gebouwenonderhoud. 
Onderschrijding € 230.072,- 

Als gevolg van de budgetfreeze is zeer terughoudend om gegaan 
met het gemeentelijk gebouwenbeheer. De onderschrijding is 
toegevoegd aan de voorziening gebouwenbeheer. 

50010000 Huisvestingskosten. 
Overschrijding € 16.482,- 

Dit betreft met name een overschrijding op de post 
schoonmaakkosten. 

54680000 Facilitaire zaken. 
Overschrijding € 36.117,- 

De overschrijding is veroorzaakt door een toename van de 
portokosten, het onderzoek op verzoek van de VROM-inspectie naar 
de kwaliteit van het archief en de huur van de koffieautomaten.  
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PPAARRAAGGRRAAAAFF  66  VVEERRBBOONNDDEENN  PPAARRTTIIJJEENN  
 
Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) 
gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen en verenigingen. 
Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel in het bestuur heeft van een rechtspersoon of 
stemrecht heeft. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente de ter beschikking gestelde 
middelen kwijtraakt ingeval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen 
bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
 
Verbonden partijen betreffen: 
I.  gemeenschappelijke regelingen, 
II. (participaties in) deelnemingen, 
III. stichtingen en verenigingen. 
Het verstrekken van subsidies aan instellingen valt in de meeste gevallen niet onder het hier bedoelde 
begrip verbonden partijen, omdat geen sprake is van een bestuurlijke participatie en bij faillissement 
geen sprake is van juridische aansprakelijkheid. 
 
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording dient in het jaarverslag een paragraaf verbonden 
partijen te worden opgenomen. Hieronder zijn opgenomen het doel, de betrokkenen, het bestuurlijk en 
financieel belang en noemenswaardige ontwikkelingen. 
 
Het college van de gemeente Vlaardingen stuurt namens alle gemeenten in de regio Rotterdam-
Rijnmond en één gemeente op Goeree-Overflakkee (Werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke 
regelingen van de Kring van Gemeentesecretarissen) jaarlijks naar alle gemeenschappelijke regelingen 
waarin deze gemeenten deelnemen een zogenaamde indexeringsbrief die door de werkgroep wordt 
voorbereid. Deze indexeringsbrief heeft ertoe geleid dat de invloed van de gemeenten op de 
gemeenschappelijke regelingen vergroot werd: alle gemeenten geven het zelfde geluid af, dat 
bovendien een sterk objectief karakter draagt. Bovendien wordt een signaal afgegeven op een moment 
dat de gemeenschappelijke regelingen er ook nog uitvoering aan kunnen geven, namelijk aan het begin 
van een nieuwe begrotingscyclus. De kans op ongecontroleerde kostenstijgingen bij 
gemeenschappelijke regelingen is door dit systeem aanzienlijk teruggelopen.  In 2010 is een brief 
gestuurd over kortingen in de bijdragen, als aandeel in de kortingen die de gemeenten opgelegd 
hebben gekregen. 
 
In deze paragraaf treft u een overzicht aan van de verbonden partijen. 
 
A. Stadsregio Rotterdam 
- Doel: 
 De Stadsregio Rotterdam is een zogenaamde Plusregio op grond van de Wgr-Plus (Wet 
gemeenschappelijke regelingen-Plus). De deelname van de gemeente Albrandswaard is op grond van 
deze wet verplicht. De stadsregio heeft tot taak de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het 
gebied. Daartoe ontwerpt het regionaal beleid op het terrein van de ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, milieu, recreatie en toerisme. Op deze 
terreinen heeft het sturende en ordende taken en bevoegdheden. De taken en de bevoegdheden van de 
stadsregio zijn vooral afkomstig van de rijksoverheid en de provincie. Overige taken zijn alleen met 
instemming van de gemeenten opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van de stadsregio.  
- Missie:  
De stadsregio Rotterdam is een slagvaardig, op uitvoering gericht regionaal bestuur dat via een 
integrale aanpak zaken tot stand brengt, die gemeenten afzonderlijk niet kunnen realiseren. De 
stadsregio werkt aan een goed bereikbare regio met een sterke concurrentiepositie en een aantrekkelijk 
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leef-, woon- en vestigingsklimaat. De stadsregio versterkt daartoe de economische, ruimtelijke en 
sociale samenhang van de regio. 
- Betrokkenen:  
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, 
Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 
- Bestuurlijk belang: 
Het bestuur van de stadsregio wordt gevormd door de regioraad. Alle gemeenten hebben daarin, naar 
evenredigheid van het aantal inwoners, vertegenwoordigers afgevaardigd. Dit kunnen 
gemeenteraadsleden zijn, maar ook burgemeesters en wethouders. In de regioraad heeft de gemeente 
Albrandswaard 4 van de 110 stemmen. Het BAR-verband heeft totaal 16 van de 110 stemmen, 
tegenover bijvoorbeeld Rotterdam 38. Thans maken wethouder B.G. Euser en gemeenteraadslid H.J. 
van der Graaff (PvdA) namens de gemeente Albrandswaard deel uit van de regioraad.  
- Financieel belang:  
Jaarlijkse bijdrage bedraagt ca. € 115.000 
- Ontwikkelingen:  
In "Verbindende Kracht, een realistische visie op regionale samenwerking na 2010" hebben de 
deelnemers met elkaar afgesproken een Regionaal strategische agenda (RSA) te maken.  
Inzet is een verdere ontwikkeling van de regio Rotterdam tot een complete stedelijke regio met 
internationale betekenis en een gevarieerde economische structuur. In het AB van de Stadsregio is 
namens Albrandswaard kenbaar gemaakt dat de RSA niet is geborgd in de boezem van de raad van 
Albrandswaard. Wij zullen ons niet onttrekken aan regionale samenwerking, maar ons ook niet laten 
vastpinnen op dit beleidsstuk. 
Het voorbestaan van de Stadsregio staat wel onder druk. De huidige regering heeft de intentie om het 
functioneren en het bestaansrecht van de stadsregio, maar ook deze van de deelgemeenten, nog weer 
eens flink ter discussie te stellen. Daarnaast zal er de komende jaren fors bezuinigd moeten worden op 
de uitgaven voor Verkeer en Vervoer, toch het grootste aandeel in de begroting van de stadsregio. Alles 
bij elkaar dreigt een structurele verlaging met € 80 miljoen per jaar. De Stadsregio stelt alles in het werk 
om in overleg met de minister de korting tot ‘redelijke’ proporties terug te brengen. 
- Informatievoorziening:  
Over het algemeen wordt de stukken voor commissievergaderingen maximaal een week voor de 
vergadering toegezonden. Dit wordt als bezwarend ervaren, omdat binnen een korte tijdspanne deze 
vaak lijvige stukken doorgenomen moeten worden, er een advies over opgesteld moet worden en 
vooroverleg met de portefeuillehouder of het desbetreffende raadslid moet plaatsvinden. Deze tijd wordt 
als te kort ervaren. Vaak worden zaken ook verbrokkeld aangeboden, waardoor er weinig overzicht is. 
In de Commissie Jeugdzorg is sinds kort een agendacommissie actief die voor meer stroomlijning zorg. 
Hierin worden soms zaken inhoudelijk voorbesproken, maar deze agendacommissie zorgt er ook voor 
dat zaken niet of minder verbrokkeld worden behandeld. Wanneer verordeningen moeten worden 
vastgesteld, is de informatievoorziening conform de gemeenschappelijke regeling. Er wordt strikter op 
toegezien dat in het laatste geval de daarvoor voorgeschreven procedures nauwgezet gevolgd worden. 
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B. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
- Doel:  
Het schap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang 
van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, ontwikkeling, aanleg en het beheer in het kader van 
de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en landschap in het gebied 
waarvoor de regeling geldt. Binnen onze gemeentegrenzen gaat het dan o.a om het gebied nabij de 
Oude Maas waaronder de Rhoonse Grienden. 
- Betrokkenen:  
Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht. 
- Bestuurlijk belang:  
Het algemeen bestuur van het schap bestaat uit veertien leden, waarvan twee uit de Gemeente 
Albrandswaard (wethouder M.P.C. van Ginkel en raadslid P.B. Rooimans). Het dagelijks bestuur van 
het schap bestaat uit zeven leden, waarbij wethouder M.P.C. van Ginkel vice-voorzitter is. 
- Financieel belang:  
De samenwerking is gebundeld in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, waaraan jaarlijkse 
bijdragen worden gedaan in de kosten door de provincie Zuid-Holland voor 20%, de gemeente 
Rotterdam voor 45% en de deelnemende gemeenten voor 35%. De gemeente betaalt een bijdrage per 
inwoner. Aan het einde van het jaar vindt verevening plaats via het financieel koepelschap IJsselmonde. 
De jaarlijkse bijdrage ligt rond de € 132.000. 
- Ontwikkelingen:  
In 2008 is een nieuwe schapsvisie opgesteld voor de periode 2009-2012. De visie die het 
schapsbestuur de komende periode voor ogen heeft luidt als volgt: “de realisatie van een 
samenhangend groenblauw casco in aansluiting op de omgeving met daarin opgenomen een recreatief 
systeem bestaande uit een divers recreatief netwerk en strategisch gelegen knooppunten.” De visie is 
uitgewerkt in missies voor vijf deelgebieden. Uitvoering van het landinrichtingsprogramma, 
Landschapspark Buijtenland en de Zuidpolder van Barendrecht worden als belangrijke groenopgaven 
voor de toekomst gezien. 
 
C. Koepelschap Buitenstedelijk Groen (KBG) 
- Doel:  
Het Koepelschap heeft tot doel op basis van een Rijks-, provinciaal en regionaal programma/beleid in 
onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen 
als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving te bevorderen. Het Koepelschap fungeert als 
´koepel´ voor vier recreatieschappen in de regio Groot Rijnmond (Rottemeren, Midden-Delfland, 
IJsselmonde, Voorne-Putten-Rozenburg). 
- Betrokkenen:  
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle 
aan den IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nederlek, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht. 
- Bestuurlijk belang:  
Het algemeen bestuur van het koepelschap bestaat uit twintig leden, waarvan één van de Gemeente 
Albrandswaard (M.P.C. van Ginkel), benoemd door de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
tien leden door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 
- Financieel belang:  
In 2010 is voor een bedrag van afgerond € 24.000,- aan het Koepelschap bijgedragen. 
- Ontwikkelingen:  
De komende jaren worden de (nieuwe) taken van het schap uigebouwd. 
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 is de Gemeente Nederlek toegetreden. De eerste 
bestuurlijke contacten zijn gelegd met de ‘nog-niet-deelnemers’ Den Haag, Zoetermeer, Westland, 
Midden Delfland, Delft en Lansingerland. In 2008 is een Meerjarenprogrammering 2008-2014 
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vastgesteld. Er is een eerste aanzet gegeven over de ‘organisatie van de groenopgave in Zuid-Holland’. 
 
D. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) 
- Doel:  
Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van een gemeenschappelijke 
milieudienst, de DCMR, en is ingesteld met het oog op de zorg voor het milieu in het bij de 
samenwerking betrokken gebied.  
- Betrokkenen:  
De DCMR werkt uit naam van en in opdracht van zestien Rijnmondgemeenten (Albrandswaard, 
Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne) en de provincie 
Zuid-Holland. De dienst is sinds 1987 ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling, een 
rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam. 
- Bestuurlijk belang:  
De Rijnmondgemeenten en de provincie besturen gezamenlijk de dienst. Het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur en de voorzitter. Het lid 
dat namens de gemeente Albrandswaard in het algemeen bestuur zit, heeft vier van de 270 stemmen 
(provincie Zuid-Holland: 90, Rotterdam: 90, overige (15) gemeenten tezamen: 90). Het dagelijks bestuur 
bestaat uit leden van de provincie, de gemeente Rotterdam en twee vertegenwoordigers van de overige 
Rijnmondgemeenten. Namens de gemeente Albrandswaard maakt burgemeester Bergmann deel uit 
van het algemeen en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. 
- Financieel belang:  
In 2010 is voor afgerond € 293.700,- bijgedragen aan de DCMR. 
- Ontwikkelingen:  
Per 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De omschrijving van het takenpakket van de 
DCMR is daaraan aangepast. Daarnaast is tussen IPO, VNG, UWV en het Rijk een package deal 
gesloten over de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten. Hierin is het basispakket van deze 
diensten opgenomen. Het merendeel van deze taken voert de DCMR al uit, maar een enkele taak nog 
niet. Deze zijn in een wijziging van de gemeenschappelijke regeling meegenomen.  
 
E. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
- Doel:  
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is bij gemeenschappelijke regeling ingesteld met als 
doel: 

- het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar; 
- het redden van mens en dier; 
- het organiseren van het vervoer van zieken en de slachtoffers van ongevallen; 
- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; 
In de VRR wordt samengewerkt door de hulpverleningsdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De 
VRR kent een Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, de 
Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond en de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en 
ambulance. De VRR heeft tot taak een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van 
werkzaamheden op het terrein van de Brandweerwet 1985, de Wet ambulancevervoer en de Wet 
geneeskundige hulpverlening bij rampen. 
- Betrokkenen:  
De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, 
Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, 
Oostflakkee, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 
- Zeggenschap:  
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De burgemeesters van alle 19 gemeenten van de regio Rotterdam-Rijnmond vormen samen het 
algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en 
de financiële kaders vast. Elk lid van het algemeen bestuur legt binnen haar of zijn gemeenteraad 
verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid. Zij vergaderen meerdere malen per jaar. 
Iedere gemeentevertegenwoordiger heeft één stem, met uitzondering van de leden die ene gemeente 
vertegenwoordigen met een inwonertal boven de 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of 
gedeelte daarvan, één stem meer uit tot ene maximum van 11 stemmen per gemeente. Acht leden uit 
het algemeen bestuur vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de 
voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het algemeen bestuur neemt. Zij vergaderen net als het 
algemeen bestuur meerdere malen per jaar. De vergadering is besloten en daarmee zijn ook de 
agenda, verslagen en vergaderstukken niet openbaar.  
De Veiligheidsdirectie is het hoogste ambtelijke besluit- en beleidsvormende orgaan op het terrein van 
risicobeleid, rampenbestrijding, crisisbeheersing en multidisciplinair grootschalig trainen, oefenen en 
optreden. De Veiligheidsdirectie is het primaire adviesorgaan van het Dagelijks en Algemeen Bestuur 
van de Veiligheidsregio. 
- Financieel belang:  
De bijdrage voor 2010 bedroeg afgerond € 881.000,-. 
 
F. Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond (RHRR) 
De RHRR wordt opgeheven. De taken zijn overgegaan naar de hierna genoemde 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 
 
G. Intergemeentelijke Brandweer Zuid (IBZ) 
De IBZ heeft tot taak de uitvoering van werkzaamheden op het terrein van de Brandweerwet 
1985 en de Wet rampen en zware ongevallen. De regeling wordt opgeheven zodra deze geheel is 
geïntegreerd in de Veiligheidsregio. Alle activiteiten van de IBZ vinden nu al plaats in de 
Veiligheidsregio.  
 
H. Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER) 
- Doel:  
Deze regeling heeft tot taak de behartiging van de gemeenschappelijke belangen in het kader 
van de Wet educatie en beroepsonderwijs waaronder een gezamenlijke inzet van een deel van de 
rijksbijdrage educatie. Op korte termijn zal deze regeling vernieuwd worden. 
- Betrokkenen:  
De gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Brielle, Westvoorne, 
Hellevoetsluis, Bernisse, Spijkenisse, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee en Goedereede. 
- Bestuurlijk belang:  
Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Elke deelnemende 
gemeente heeft één lid in het algemeen bestuur (een lid van het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen door de gemeenteraad). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier 
andere door en uit het algemeen bestuur uit zijn midden aan te wijzen leden. De voorzitter wordt door 
en uit het algemeen bestuur aangewezen. 
- Financieel belang:  
De rijksoverheid geeft de gemeente Albrandswaard een bijdrage. Deze bijdrage is gelijk aan de bijdrage 
die de gemeente aan OLIVER levert. Er zijn dus geen kosten voor de gemeente. 
- Ontwikkelingen:  
Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de periode van 2011 tot 2015. 
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I. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde (OMMIJ) 
- Doel:  
Doelstelling van het openbaar lichaam Midden-IJsselmonde is het realiseren van de VINEX locatie 
Midden-IJsselmonde en het vervolgens overdragen van gronden ten behoeve van de exploitatie en 
beheer van de openbare ruimte, zoals door het plangebied aangegeven en begrensd binnen het 
financiële, planologische, programmatische en kwalitatieve kader.  
- Betrokkenen:  
De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. 
- Bestuurlijk belang:  
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het 
algemeen bestuur bestaat uit vier leden per gemeente, de voorzitter inbegrepen, waarbij de Raden van 
de gemeente ieder twee leden uit hun midden aanwijzen, zijnde geen lid van het college en waarbij de 
colleges van de gemeenten uit hun midden twee leden aanwijzen. Het dagelijks bestuur bestaat uit vier 
leden. De leden van het dagelijks bestuur zijn de leden van het algemeen bestuur welke afkomstig zijn 
van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. 
- Financieel belang:  
In samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelen van de VINEX-lokatie Midden-
IJsselmonde. Door samenwerking kosten besparen op het in exploitatie nemen van deze Vinex-lokatie, 
waarvan Plan Carnisselande (ca. 75%) ten behoeve van de gemeente Barendrecht en Plan Portland 
(ca. 25%) ten behoeve van de gemeente Albrandswaard. 
- Ontwikkelingen:  
Het jaar 2010 was voor de OMMIJ vooral het jaar waarin duidelijk zichtbaar werd dat de stagnatie van 
verkopen vanuit 2009 zich verder doorzette. In het boekjaar 2010 zijn nauwelijks kavels verkocht en van 
de kavels waar wel de opbrengst in 2010 kon worden ingeboekt, was deze al eind 2008 begin 2009 
contractueel overeengekomen. In 2010 zijn ook door een ontwikkelaar op de huidige projectmatige 
ontwikkelingen van een 3-tal locaties voorstellen tot herontwikkeling gedaan. Momenteel heeft dit nog 
niet tot een verdere doorstart van deze ontwikkelingen mogen leiden. Wel is in 2010 voor de realisatie 
van het bedrijventerrein Portland-Noord een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten die naar 
verwachting per half 2011 zal gaan aanvangen met de bouw van het eerste gedeelte van dit 
bedrijfsterrein. Met de productie van 80 opgeleverde woningen in 2010 loopt de realisatie van de op te 
leveren woningen voor op de bijgestelde raming voor 2010 welke was gesteld op 64 woningen. Vanaf 
begin 2011 dienen er in totaal nog 202 woningen opgeleverd te worden, waarbij er nu van 139 nog 
gestart moet worden met de bouw. 
- Informatieverstrekking:  
Het financieel resultaat wordt per deelplan vastgesteld en besproken in niet openbare carrousel- en 
raadsvergaderingen. Resultaten komen naar ratio toe aan de deelnemende gemeenten. Na afronding 
van de Plannen Carnisselande en Portland wordt de gemeenschappelijke regeling OMMIJ opgeheven. 
 
J. Gemeenschappelijke Regeling HALT Rotterdam-Rijnmond 
- Doel:  
Deze regeling heeft tot taak het verder verbeteren van de kwaliteit van samenwerking tussen de HALT-
bureaus in de regio door middel van verplichtende werkafspraken met de relevante partners en 
onderlinge uniformering van de werkprocessen, het betrokken houden van de deelnemende gemeenten 
bij de HALT-organisatie, de verantwoordelijkheid in de regio door de HALT-organisatie blijvend en 
opnieuw vorm te geven en het begeleiden van het proces van verdergaande integratie van de HALT-
bureaus.  
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- Betrokkenen:  
De gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, 
Dirksland, Goedereede, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, 
Middelharnis, Oostflakkee, Ridderkerk, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 
- Bestuurlijk belang:  
Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de 
voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit leden die zijn aangewezen door de deelnemers. Het 
dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en zes andere leden. Barendrecht, 
Ridderkerk en Albrandswaard wijzen samen één lid aan.  
- Financieel belang:  
De uitvoering van de Halt-afdoening wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie. Het ministerie 
heeft de uitvoering van de financiering gedelegeerd aan Halt-Nederland. Halt Nederland wordt volledig 
gefinancierd door het ministerie van Justitie.  
De preventieve activiteiten van de Halt-bureaus worden grotendeels gefinancierd door de gemeentes. 
Daarnaast worden hiervoor fondsen geworven en leveren de provincies een bijdrage aan sommige 
projecten. De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2010 afgerond € 22.000,-. 
 
K. Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) 
- Doel:  
De SVHW heeft tot taak de doelmatige uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de 
heffing en invordering van belastingen, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de administratie van 
vastgoedgegevens. Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie (een zgn. gemeenschappelijke 
regeling) en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit: 
- de heffing en invordering van lokale belastingen; 
- de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); 
- de administratie van vastgoedgegevens; 
- het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden; 
 
- Betrokkenen:  
Het SVHW is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten uit Zuid-Holland (Alblasserdam, 
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Bergambacht, Binnenmaas, Boskoop, Brielle, Cromstrijen, 
Dirksland, Goedereede, Hardinxveld-Giessendam, Korendijk, Nederlek, Nieuw-Lekkerland, Oud-
Beijerland, Ouderkerk, Rozenburg, Schoonhoven, Strijen, Vlist en Zevenhuizen-
Moerkapelle), waterschap Hollandse Delta en de RAD Hoeksche Waard.  
 - Bestuurlijk belang:  
Het SVHW heeft, zoals geregeld in de gemeenschappelijke regeling drie bestuursorganen, te weten: het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 
Het belangrijkste orgaan van het SVHW is het Algemeen Bestuur. Het bestuur bestaat uit 21 
vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, één vertegenwoordiger van de Regionale 
Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard en twee vertegenwoordigers van waterschap Hollandse Delta. Elk 
van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, alsmede het 
dagelijks bestuur van de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard wijst uit haar midden een lid 
aan, dat het college van burgemeester en wethouders in het bestuur vertegenwoordigt.  
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta wijst uit haar midden twee 
leden aan. Deze leden hebben bovendien elk drie stemmen binnen het bestuur. 
De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.      
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden, te benoemen door en uit het Algemeen 
Bestuur. Tot de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren onder meer het voorbereiden van 
besluiten van het Algemeen Bestuur, alsmede het uitoefenen van het dagelijks bestuur van het SVHW.   
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- Financieel belang: kostenbesparing (efficiency) door uitbesteden van de taken heffing en invordering 
gemeentelijke belastingen en heffingen en bijdragen CAI. 
Bijdrage 2010 afgerond € 164.000,- 
- Ontwikkelingen: 
Er zijn geen ontwikkelingen betreffende het SVHW te melden. 
 
L. Samenwerkingsverband Sociale Zaken Albrandswaard – Ridderkerk  
- Doel:  
Deze regeling (centrumgemeentenconstructie) is getroffen ter uitoefening van de bevoegdheden 
genoemd in de Wet werk en bijstand, de Wet voorzieningen gehandicapten, (een deel van) de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet investeren in jongeren, Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, 
de Wet Kinderopvang, de Wet Inburgering en de op deze wetten gebaseerde regelgeving. 
- Betrokkenen:  
De gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. 
- Bestuurlijk belang:  
De beleidsbepalende bevoegdheden genoemd in voornoemde wetten en de daarop gebaseerde 
regelgeving behoren toe aan de afzonderlijke raden en colleges van Ridderkerk en Albrandswaard. 
- Financieel belang:  
De verdeling van de kosten die uit deze regeling voortvloeien worden afzonderlijk met de 
centrumgemeente overeengekomen. 
Bijdrage 2008: € 632.142,99 
Bijdrage 2009: € 686.971,96 
Bijdrage 2010: € 747.218,00 
- Ontwikkelingen: bij de onderhandelingen over de bijdrage voor de jaren 2011 en verder is een 
verbetertraject afgesproken. Dit wordt periodiek geëvalueerd. 
 
M. Openbare Gezondheidszorg Rotterdam-Rijnmond (OGZRR)  
- Doel:  
De OGZRR heeft tot doel: 

- het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen 
daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam; 

- het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; 
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. 

- Betrokkenen:  
Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dirksland, Goedereede, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Middelharnis, Oostflakkee 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. 
- Bestuurlijk belang:  
Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur inclusief voorzitter en een 
secretaris van het bestuur. In het algemeen bestuur heeft iedere deelnemer één lid (voor de gemeente 
Albrandswaard is dat op dit moment M. Rombout). Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter van het 
algemeen bestuur en maximaal zes leden, door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Het 
algemeen bestuur besluit op voorstel van het dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het 
basistakenpakket en de tarieven die hieraan gekoppeld worden. 
Het openbaar lichaam heeft zelf geen personeel in dienst. Om de uitvoering van de Wet publieke 
gezondheid (waarin de gemeentelijke taken zijn opgenomen) te verzekeren maakt het openbaar 
lichaam gebruik van de Rotterdamse GGD. De Rotterdamse GGD levert aan alle deelnemende 
gemeenten producten en diensten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in de meest brede 
zin van het woord. 
- Financieel belang:  
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Bijdrage afgenomen producten 2010: € 305.776,= (definitieve afrekening volgt in het tweede kwartaal 
2011 met de jaarrekening van de GGD). 
De gemeenschappelijke regeling is eigenlijk een ‘lege regeling’ is. Het risico ligt geheel bij de gemeente 
Rotterdam, waardoor er ook nooit een afrekening plaatsvindt van mee- en tegenvallers op de 
basistaken. Verliezen worden opgehoest door Rotterdam, en meevallers komen eveneens toe aan 
Rotterdam. Dit is tot nu toe nooit nagecalculeerd. Gezien de uitkomst van de herziening van de 
regiobegroting wordt er overigens vanuit gegaan dat de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren heel 
wat heeft toegelegd op de gemeenschappelijke regeling, want voor de basistaken werd gerekend met 
uurtarieven die de integrale kostprijs niet dekten. 
- Ontwikkelingen:  
Bij besluit van het Algemeen Bestuur van 28 oktober 2010 is per 1 januari 2011 CJG Rotterdam-
Rijnmond definitief ontvlochten met de instelling van de Raad voor Publiek Belang, waarin wethouder M. 
Rombout namens de gemeente Albrandswaard zitting heeft. CJG RR verzorgt vanaf dat moment in een 
subsidierelatie met gemeenten zowel de jeugdgezondheidszorg 0-4 (was al sinds 1 januari 2010) als de 
jeugdgezondheidszorg 4-19 (was tot 2011 onderdeel van het basistakenpakket).  
 
Daarnaast is de gemeente vertegenwoordigd in vijf rechtspersonen / vennootschappen: 
 
N. Stichting Distripark 
Deze stichting heeft tot doel de instandhouding van goederendistributiecentrum Distripark. 
 
O. ENECO Holding N.V. 
Eneco heeft tot taak de levering van gas en elektra in het werkgebied. Na invoering van de 
Splitsingswet mag de gemeente 49% van haar aandelen in het netwerkbedrijf en alle aandelen 
in het productiebedrijf verkopen. De gemeente heeft 20.830 aandelen in Eneco. Het dividend bedroeg in 
2010 € 371.881,- en is ingezet als dekkingsmiddel. 
 
P. B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 
Deze vennootschap houdt 50% van de aandelen in Evides Holding. Evides levert (drink)water 
in de provincies Zuid Holland, Zeeland en Noord Brabant. Het dividend bedroeg in 2010 € 179.520,- en 
is ingezet als dekkingsmiddel. 
 
Q. Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. 
Deze onderlinge waarborgmaatschappij levert verzekeringsproducten aan de overheid. 
 
R. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. Met 
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
maatschappelijke dienstverlening voor de burger. 
Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, zal de gemeente het 
aandelenbezit een duurzaam karakter laten behouden. De gemeente heeft 3.510 aandelen in 
BNG. Het dividend bedroeg in 2010 € 8.740,- en is ingezet als dekkingsmiddel. 
 
S. GEM Essendael CV en Essendael Beheer BV 
GEM Essendael CV is een samenwerking tussen de gemeente Albrandswaard en 
ontwikkelingsmaatschappij BWB/ZW BV (Bouwfonds) en Essendael Beheer BV met als doel 
locatieontwikkeling. Essendael Beheer BV is beherend vennoot van GEM Essendael CV. 
 
T. Stichting CJG Rotterdam-Rijnmond 
Zie hiervoor onder OGZRR. 
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  PPAARRAAGGRRAAAAFF  77  GGRROONNDDBBEELLEEIIDD  
  
Algemeen 
In algemeenheid is grondbeleid een randvoorwaarde voor de realisatie van beleid op diverse terreinen 
en met name op het gebied van de Ruimtelijke Ordening.  
Het grondbeleid is daarmee naast een randvoorwaarde ook een afgeleide van diverse andere 
beleidsterreinen en vaak ook een bepalende factor voor de haalbaarheid van beleid. 
Het grondbeleid heeft als gevolg van de economische crisis een markantere rol gekregen binnen de 
(ruimtelijke) ontwikkelingen van onze gemeente. In deze tijd is gebleken dat het noodzakelijk is om 
scherp te zijn voor potentiële kansen en sturingsmogelijkheden om de risico´s te beperken. Een 
nadrukkelijke rol is hierbij weggelegd voor de diverse grondexploitatieberekeningen waarin de kansen 
en risico´s transparant zijn gemaakt.  
 

Visie op doelstellingen en de programma’s 
De financiële uitgangspunten voor het grondbeleid van de gemeente Albrandswaard zijn: 

 Sluitende grondexploitatie; 
 Financiële middelen die door projecten worden gegenereerd, worden ingezet om voorzieningen 

te realiseren die de strategische missie van Albrandswaard versterken en ter aanvulling van de 
financiële reserves. 

 
Door de huidige economische ontwikkelingen is er meer nadruk geweest op het sluitend krijgen van de 
grondexploitaties of om grondexploitaties te optimaliseren en risico’s te beperken. Daarnaast zijn de 
positieve resultaten van projecten gebruikt ter ondersteuning van de uitvoering van de missie van de 
gemeente Albrandswaard en ter aanvulling van de algemene reserve. 
 
Grondexploitaties: 
In het afgelopen jaar zijn alle grondexploitaties herzien. In deze exploitaties zijn zowel de positieve als 
negatieve risico´s gekwantificeerd en indien nodig voorzieningen getroffen. Hieronder treft u per 
grondexploitatie een korte toelichting over de stand van zaken. Voor de financiële toelichting per 
grondexploitatie wordt u verwezen naar de programmarekening bijlage P-staten. 
 
Overhoeken III 
In het plan Overhoeken III, eerste fase, zijn alle kavels verkocht, dan wel in optie uitgegeven. De tweede 
fase is bouwrijp en de verkoop is gestart. Gezien de tegenvallende resultaten in de verkoop zijn in 
principe de kavels nog vrij beschikbaar.  
 
Voormalig terrein Don Boscoschool 
In het afgelopen jaar is het bouwplan opgeleverd en is het terrein grotendeels woonrijp gemaakt.  
 
Centrumontwikkeling Poortugaal  
Voor de centrumontwikkeling is het afgelopen jaar een grondexploitatie opgesteld.  
Door de kantonrechter is de ontruimingstermijn voor de oude Rabobank met een jaar verlengd waardoor 
op die plaats nog geen ontwikkelingen zijn opgestart.  
Voor de ontwikkeling rond de voormalige supermarkt zijn de contractbesprekingen met de eigenaar 
verder gevoerd en is de bouwvergunning ingediend. De gevormde voorziening is voldoende ter dekking 
van het geraamde tekort. 
 
 
. 
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Samenwerkingsverbanden  
Voor de grondexploitatie Essendael is een samenwerkingsverband aangaan met Bouwfonds MAB 
Ontwikkeling en is het geheel ondergebracht in een afzonderlijke besloten vennootschap.  
Door deze manier van werken zijn de risico´s in deze grondexploitatie verdeeld over de participanten. 
De vennootschap brengt jaarlijks een herziene grondexploitatie uit die ook ter informatie naar de 
gemeenteraad komt.  
Voor de in de balans opgenomen gronden Essendael bestaat een afnameplicht door de hierboven 
genoemde vennootschap. De opgestelde grondexploitaties voor deze gronden laten vooralsnog een 
positief plansaldo zien. 
 
Ook wordt in OMMIJ verband samengewerkt met de gemeente Barendrecht aan de realisatie van de 
Vinex-locatie Midden IJsselmonde. Ook de OMMIJ brengt jaarlijks een herziening van de 
grondexploitatie uit. In deze exploitatie is ook het gedeelte Portland nadrukkelijk benoemd. Middels de 
jaarrekening van de OMMIJ wordt de gemeenteraad geïnformeerd. 

 
Bouwrekeningen 
In onderstaande paragrafen is een specificatie gegeven van de diverse bouwrekeningen. 
  

 Erfpachtgronden 
Gezien de prioriteitsstelling op andere onderwerpen zijn geen verdere werkzaamheden op dit 
gebied ontplooid.  

 Gronden zonder kostprijsberekening 
 Plan Albrandswaardsedijk: De gemaakte kosten hebben betrekking op de voorbereiding van 

het project Albrandswaardsedijk 131. De boekwaarde wordt verantwoord op de balans.  
 Erfpacht Plan Zuid/Groene Kruisweg: Dit project wordt afgesloten en de huidige 

boekwaarde komt ten laste van het resultaat. 
 Herinrichting voetbalvelden (kasteeltuinen):  Voor dit project zijn meerdere werkzaamheden 

verricht in 2010. Dit project is in de jaarrekening 2009 afgesloten. Om aan bepaalde 
klachten van omwonenden tegemoet te komen (geluidwal, parkeren en omheiningen) zijn in 
2010 extra kosten gemaakt ad € 65.000,-. Deze komen ten laste van het resultaat. Ook in 
2011 dienen in verband hiermee nog enkele maatregelen te worden getroffen. Deze zullen 
in de tussenrapportage worden aangegeven en zullen +/- € 7.000,-- bedragen.   

 Centrumontwikkeling Rhoon: In 2010 is de planvorming verder doorgezet en zijn 
gesprekken gevoerd met de ontwikkelende partijen. Het deelgebied AH heeft het afgelopen 
jaar voornamelijk beslag gelegd op de projectorganisatie. De boekwaarde wordt 
verantwoord op de balans. Ter dekking van het gecalculeerde tekort is conform 
besluitvorming van de raad een bedrag van € 1.450.000,- ten laste van de algemene 
reserve toegevoegd aan de voorziening centrumontwikkeling Rhoon. 

 Het Spui (voormalig terrein Ringelberg): Met de ontwikkelaar zijn in 2010 verdere 
gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een 
concept contract waarin de ontwikkeling gestalte krijgt. De boekwaarde wordt verantwoord 
op de balans.  

 Voormalig terrein buitendienst/brandweer (Oral Care): Dit project is bij de jaarrekening van 
2009 afgesloten met de restrictie dat de buitenruimte nog ingericht moest worden. Het 
buitenterrein is nu definitief opgeleverd en de gemaakte kosten ad € 106.000,- komen ten 
laste van het resultaat. 

 Boomgaard Zuid: Dit project wordt afgesloten en aangezien het resultaat sluitend is hoeft 
hiervoor geen verlies te worden genomen. 

 Rijsdijk 8: Er zijn dit jaar werkzaamheden verricht tbv het definitief opleveren van het 
buitenterrein. Het project wordt afgesloten en de huidige boekwaarde van € 5.800,- komt ten 
laste van het resultaat.  
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 Ontwikkeling Hart van Ghijseland: Dit project wordt afgesloten en van de huidige 
boekwaarde ad € 19.864,- wordt € 17.356,- in 2011 ten laste gebracht van het project 
Centrumontwikkeling Poortugaal ivm een oude verrekening. Het restant komt tlv het 
resultaat. 

 Polder Albrandswaard: Voor Polder Albrandswaard zijn de voorbereidingen gestart en de 
uitgaven van plankosten zijn gedekt door het budget van de structuurvisie.  

 Ontwikkeling Polder Kijvelanden; De werkzaamheden voor 2010 zijn conform begroting 
uitgevoerd en de boekwaarde zal worden verantwoord op de balans. 

 Herontwikkeling terrein Geeve Kruisdijk: Dit project wordt afgesloten en de huidige 
boekwaarde van € 30.000,- komt ten laste van het resultaat.  

 Hofweg vml terrein de Ronde: Doordat het project in 2009 een subsidie heeft ontvangen 
heeft dit project een negatieve boekwaarde. In 2011 zal de subsidie besteed worden, 
daarvoor zal de boekwaarde verantwoord worden op de balans. 

 Ontwikkeling Poortugaal West: Voor Poortugaal West zijn voorbereidende werkzaamheden 
verricht. De huidige boekwaarde wordt verantwoord op de balans. 

 Ontwikkeling Hofhoek 1: Voor dit project zijn geen directe werkzaamheden verricht en zullen 
ook geen werkzaamheden voor worden verricht. Het project zal worden afgesloten en de 
huidige boekwaarde van € 550,- komt ten laste van het resultaat. 

 Verkoop boerderij Oostdorp: Dit project is hetzelfde project als Verkoop Slot 
Valckesteinsedijk 5. Dit project zal dan ook worden afgesloten en de huidige boekwaarde 
komt ten laste van het project Verkoop Slot Valckesteinsedijk 5 

 Ontwikkeling 6 ha Portland (Binnenland): Voor ontwikkeling Binnenland is het projectplan 
vastgesteld en zijn verdere voorbereidende werkzaamheden verricht om kaders te bieden 
aan de potentiële hippische invulling. De gemaakte kosten zijn conform verstrekt krediet. 
Het restant budget ad € 9.500,- zal worden gebruikt in 2011. De boekwaarde wordt 
verantwoord op de balans. 

 Ontwikkeling Klepperwei: Voor ontwikkeling Klepperwei zijn de mogelijkheden tot realisatie 
van een zorgcentrum verder uitgewerkt. De gemaakte kosten blijven ruim binnen het 
verstrekte krediet. Het restant budget ad € 111.768,- zal worden gebruikt in 2011 en de 
boekwaarde zal worden verantwoord op de balans. 

 Beheer Overige Onroerende Zaken: De gemaakte kosten en opbrengsten zijn conform 
raming. Doordat deze post geen ruimtelijk project is zal nog bepaald worden hoe met deze 
post verder dient te worden omgegaan. 

 Herontwikkeling lokatie Gemeentehuis: Voor dit project zijn geen specifieke 
werkzaamheden meer verricht en zullen ook geen werkzaamheden meer verricht aan 
worden. Het project wordt afgesloten en de negatieve boekwaarde van € 53.500,- komt ten 
goede van het resultaat.  

 Restauratie Boerderij Verhoeff: Er zijn verschillende werkzaamheden en onderzoeken 
verricht ten behoeve van de aanvraag van subsidie om de boerderij als cultureel erfgoed te 
behouden. De boekwaarde wordt verantwoord op de balans. 
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