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1. Voorwoord 
Voor u ligt de voorjaarsnota 2012.  
De voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingsbehandeling in november van dit jaar. Een 
belangrijk document. In deze nota leggen wij u de keuzes voor die gemaakt moeten worden voor de 
verdere beleidsinhoudelijke richting die wij als gemeente willen inslaan. U hebt als raad een intensief 
voorbereidingstraject voor deze nota gevolgd. 
 
De voorjaarsnota kenmerkt zich vooral door ombuigingen. Deze zijn noodzakelijk vanwege de 
verslechterende financiële situatie waarin wij, net als alle gemeenten in Nederland, mee worden 
geconfronteerd. De ombuigingstaakstelling voor de komende jaren is groot en vraagt om ingrijpende 
maatregelen. Zij is nog groter dan wij aannamen toen wij begin dit jaar met de voorbereidingen van de 
ombuigingsdiscussie begonnen. De negatieve structurele financiële gevolgen van de 1e 
Tussenrapportage 2011 zijn sinds 2 weken bekend. Het gaat om een bedrag van jaarlijks tussen de 
€ 600.000,-- en € 900.000,-- waarmee de ons al wel bekende taakstelling extra is opgehoogd. 
 
Konden we de afgelopen jaren nog volstaan met “het plukken van het laaghangend fruit”, voor de 
komende jaren ontkomen we niet aan pijnlijke keuzes.  
De ombuigingsvoorstellen kennen zowel ambtelijk als politiek een traject van voorbereiding en 
vooroverleg. In november 2010 is de ambtelijke organisatie gestart met het voorbereiden van 
mogelijke ombuigingsvoorstellen. Letterlijk elke medewerker is uitgenodigd c.q. uitgedaagd aan te 
geven waar mogelijkheden lagen voor ombuigingen. Dat heeft geresulteerd in een uitgebreide lijst met 
voorstellen die in maart aan de raadsleden is verstrekt.  
 
Ook de raad heeft zich actief voorbereid op de beoordeling van de ombuigingsvoorstellen. In de hei-
sessie begin maart heeft de voltallige raad zich gebogen over de toekomst van Albrandswaard. Hier 
zijn vragen aan de orde gesteld over waar de gemeente in wil uitblinken, wat de gemeente beslist wil 
doen en organiseren en wat de gemeente niet meer wil of hoeft te doen. Daarbij is ook de richting 
aangegeven voor eventuele ombuigingen. In de daaropvolgende “raad op straat” zijn de uitkomsten 
van de hei-sessie gespiegeld aan de mening van de burgers. Door middel van stellingen konden de 
burgers zich uitspreken over hun prioriteiten als het gaat om de rol van de gemeente in 
Albrandswaard. Deze stellingen zijn ook in de vorm van een enquête via internet aan de burgers 
aangeboden. De mening van ruim 100 burgers kon zo worden benut als input voor de beoordeling van 
de ombuigingsvoorstellen. 
De lijst met ombuigingsvoorstellen is op 4 april besproken in het fractieoverleg. Elke fractie heeft 
daarbij aangegeven of een ombuiging, in het licht van de enorme taakstelling van Albrandswaard, 
acceptabel was of niet. In de vergadering van 12 april is er een terugkoppeling geweest over de 
uitkomsten van de hei-sessie in relatie tot de mening van de burgers, zijn de uitkomsten van de 
ombuigingsvoorstellen van de fracties naast elkaar gelegd en is er inhoudelijk gedebatteerd over de 
belangrijkste ombuigingen en de onderlinge verschillen in opvattingen. In het overleg is door de 
raadsleden gevraagd bij de ombuigingsvoorstellen een onderscheid te maken in aandachtsgebieden 
betreffende: 
 

 Veiligheid 

 Openbare ruimte 
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 Sociaal maatschappelijke voorzieningen 

 De bedrijfsvoering 

Bij de bedrijfsvoering zien de raadsfracties een grote verantwoordelijkheid voor het bestuur resp. het 
management. Die voorstellen zijn vooral bedoeld ter kennisname aan de raad. Ten aanzien van het 
beheer van de openbare ruimten heeft de raad nadrukkelijk aangegeven een discussie te willen over 
de kwaliteit van de openbare ruimten, analoog aan een dergelijke discussie in 2005.  Deze discussie 
wordt nu voorbereid. In de ombuigingsvoorstellen is hierop noodzakelijkerwijs een voorschot op 
genomen. 
 
 In de bijlage bij deze voorjaarsnota zijn de voorstellen nader uitgewerkt naar de genoemde 
aandachtsgebieden, waarbij wordt ingegaan op de achtergrond van de ombuiging, de eventuele 
politieke dilemma’s en de financiële en organisatorische consequenties. 
De voorstellen uit de goedgekeurde voorjaarsnota zullen worden verwerkt in de begroting 2012.  
 
Op advies van de raad is er binnen de gemeente een werkgroep actief die de mogelijkheden heeft 
onderzocht om de begroting 2012 meer SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden) te maken, waardoor deze ook beter leesbaar wordt voor raadsleden. In de 
auditcommissie van februari en de carrousel van maart is op basis van de begroting 2011 een eerste 
proeve van de nieuwe opzet getoond. Daarbij is het programma: Kennis en Welzijn als voorbeeld 
genomen. De uitkomsten daarvan waren zodanig positief, dat is besloten de begroting 2012 “op de 
nieuwe leest geschoeid zal gaan worden”.  
 
Belangrijke input voor de begroting zijn ook de uitkomsten van het zogenaamde Zero Based 
Budgetting (hierna: ZBB), dat door de ambtelijke organisatie de afgelopen maanden is uitgevoerd. Bij 
het ZBB wordt de gemeentebegroting in haar volle breedte tot op productniveau grondig herijkt. 
Daarmee worden de volgende doelen nagestreefd: 

 Door een goede onderbouwing van de budgetten worden betere discussies gevoerd over de 
noodzakelijkheid van budgetten binnen de gegeven beleidskaders. Vervolgens kunnen binnen 
deze kaders betere keuzes worden gemaakt over de noodzakelijkheid van de uitgaven; 

 Meer inzicht in de budgetten stelt de gemeente beter in staat strategische discussies te 
voeren en op deze wijze de beleidskaders ter discussie te stellen; 

 Door het opbouwen van budgetten (vanaf “nul”) wordt enerzijds het technisch inzicht van 
budget- en kredietbeheerders vergroot, anderzijds draagt dit bij aan het verbeteren van het 
verantwoordelijkheidsbesef van budget- en kredietbeheerders; 

 Er wordt inzichtelijk gemaakt waar de “lucht” in de begroting zit en waar sprake is van het 
tegenovergestelde. Hiermee wordt bedoeld dat elk budget wordt opgesteld door middel van 
een specificatie van de kosten en dat dit wordt afgestemd met het betreffende budget.  

De auditcommissie informeren wij over de resultaten van deze operatie.  
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2. Strategische benadering van de ombuigingen 
 
De gemeente Albrandswaard opereert in een snel veranderende omgeving. Een omgeving met 
burgers die kritischer en mondiger worden en waarin taken dichter bij die burger en dus op lokaal 
niveau moeten worden geregeld. Het gemeentelijke takenpakket wordt complexer. Voorbeelden 
hiervan zijn de uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de vele nieuwe basisregistraties die wij op dit moment in de 
organisatie ontwikkelen ter uitvoering van rijkswetgeving. Er komt ook veel nieuws aan. Denkt u aan 
de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, uitvoering van delen van de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) door de gemeente, de aangepaste Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), het 
ontwikkelen van het Klantcontactcentrum (KCC). Nieuwe taken met minder geld. Het rijk past 
substantiële efficiencykortingen toe wanneer zij taken aan gemeenten overdraagt. Hiernaast trekt de 
economische recessie nog steeds diepe sporen. De woningbouw ligt bijna stil. Dit heeft gevolgen voor 
de woonconsumenten en marktpartijen, zoals banken, ontwikkelaars en aannemers, maar ook voor de 
gemeente. Minder woningbouw betekent minder inkomsten uit Algemene uitkering, OZB en andere 
heffingen zoals bouwleges. Onze deelnemingen in bedrijven leveren op dit moment nauwelijks nog 
dividendinkomsten voor onze gemeente op omdat de winsten van deze bedrijven sterk onder druk 
staan. Ook bij de eigen bedrijfsmatige activiteiten staan de inkomsten onder druk. Denkt u aan de CAI 
en inzameling van (bedrijfs-) afvalstoffen. De recessie vereist vervolgens omvangrijkere inspanningen 
van de gemeente om werkeloze inwoners weer aan de slag te helpen. Dalende inkomsten staan 
tegenover grotere inspanningen, die geld kosten. 
 
Tegen deze achtergrond blijven wij trouw aan onze ambitie. Wonen en werken in de dorpen van 
Albrandswaard staan voor een bepaalde standaard. Een standaard waarbij iedere inwoner meetelt. 
Burgers voelen zich in onze dorpen veilig, gekend en gewaardeerd. Hebben veel over voor elkaar. 
Tonen wederzijds begrip. Gaan respectvol met elkaar om. Voelen zich medeverantwoordelijk, ook 
voor de publieke zaak. Dit laatste komt tot uitdrukking in hun actieve rol in zowel het ontwikkelen als 
uitvoeren van gemeentelijk beleid. Niet alleen meepraten, maar vooral ook meedoen. 
 
Uw raad heeft in de voorbereiding op deze Voorjaarsnota en de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 
onze missie “Dorpen tussen groen en stad” tegen het licht gehouden. “Wat willen we zijn als 
gemeente Albrandswaard?” is de vraag die u zich heeft voorgehouden. 
 

 Albrandswaard is een kleine, zelfstandige, groene gemeente die zichzelf financieel kan 
bedruipen met een agrarische, recreatieve identiteit. \ 

 De gemeente die meerwaarde biedt aan zijn inwoners. 
 De gemeente die als goede dienstverlener te boek staat en een betrouwbare partner is 

voor haar inwoners, ondernemers en voor andere gemeenten. 
 De gemeente die plaats biedt aan inwoners in alle leeftijdscategorieën, 

levensloopbestendig is, de sociale betrokkenheid en zorgzaamheid aanwakkert. Waarin 
de menselijke maat op alle terreinen herkenbaar is.  

 De gemeente die zich realiseert onderdeel uit te maken van een grote, dynamische regio. 
Voor veel voorzieningen in de regio terecht kan. 

 De gemeente die haar inwoners en maatschappelijke instellingen betrekt bij de uitvoering 
van publieke taken en hierop zichtbaar regie voert. 
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Uw antwoord op de identiteitsvraag over onze gemeente is voor ons een belangrijke leidraad voor ons  
voorstel voor de formulering van de onvermijdelijke ombuigingen in onze gemeentebegroting. 
Ombuigingen die nodig zijn om het financieel perspectief van de gemeente Albrandswaard gezond te 
houden. Ook en vooral in economisch minder goede tijden. Ombuigingen die volgen op jaren waarin 
al voor een bedrag van € 6 mln. is omgebogen in de gemeentebegroting. Dit vergt fundamentele 
keuzes omdat kaasschaven, verschralen en snijden in het eigen vlees van de organisatie al tot op het 
bot zijn gebeurd. 
 
In het gesprek dat u als raad heeft gevoerd over de keuzes die u in de begroting moet maken tekenen 
zich lijnen af rondom de thema’s veiligheid, openbare ruimte, sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
en de gemeentelijke bedrijfsvoering. Alvorens wij hierop ingaan, spreekt een ander facet in uw 
discussie ons erg aan. Deze is de opgave om ombuigingen niet zonder meer tot het afkappen van 
voorzieningen te laten leiden maar juist het bedenken van een alternatief voor bepaalde bestaande 
voorzieningen, rollen of verantwoordelijkheidsverdeling tussen bijvoorbeeld gemeente enerzijds en 
(maatschappelijke) partners en burgers anderzijds tot dé uitdaging van de komende jaren te maken. 
Dit vraagt van ons als gemeente om een welbewuste inzet op krachtig partnerschap, een heldere visie 
op wat we willen, doortastende regie en eerlijkheid over de verwachtingen die wij van anderen 
hebben. Het vraagt ook om lef om te durven loslaten en te vertrouwen op de kwaliteiten van de ander. 
 

2.1 Thema veiligheid 
Inwoners maken in de gesprekken die u en wij met hen voeren duidelijk dat zij als eerste van hun 
overheid verwachten dat deze hen een veilige leefomgeving biedt. Ook uit de survey bij de 
Bestuurskrachtmeting 2009 stellen inwoners dit als een duidelijke prioriteit in het takenpakket van de 
overheid. Het gaat hierbij zowel om fysieke als sociale veiligheid. Het gaat hierbij zowel om eisen aan 
het ontwerp van bebouwing en inrichting van de openbare ruimte als het onderhoud ervan (bijv. in de 
aanvang fraaie plantsoenen die verwilderen tot “enge plekken” omdat geld voor onderhoud door de 
gemeente ontbreekt). Ook het toezicht door politie, Boa’s en wijkleefbaarheidsteams maakt deel uit 
van de inspanningen. 
 
Hoe kijken wij, geïnspireerd door uw gedachten over de identiteit van onze gemeente en de prioriteit 
die inwoners aan veiligheid geven, tegen dit begrotingsprogramma en de ombuigingsopgave aan?  
Wij bezinnen ons allereerst kritisch welke activiteiten van de gemeente het meest effectief bijdragen 
aan de veiligheid in de leefomgeving, welke technieken en methoden hierbij het beste passen en hoe 
efficiënt de inzet kan worden georganiseerd. Voorbeelden: 

 welke impulsactiviteiten lenen zich ervoor om op enig moment door inwoners of bedrijven zelf 
overgenomen te worden? 

 kunnen wij door intergemeentelijke samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving 
een effectiever toezicht in onze dorpen tegen lagere kosten bewerkstelligen? 

 hoe kan het succes van het wijkleefbaarheidsteam Rhoon-Noord de inwoners van andere 
wijken in onze dorpen tot inspiratie dienen?  

Wij menen dat inwoners in het dagelijks toezicht op de leefomgeving zelf een belangrijke rol kunnen 
vervullen. Waar inwoners dit initiatief tonen willen wij dit stimuleren en faciliteren door het bekostigen 
van training, veiligheidskleding e.d. Wanneer de omstandigheden daarnaar zijn moeten zij kunnen 
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terugvallen en vertrouwen op de inzet van Boa’s en politie. Dat deze relatie geolied loopt vinden wij 
ook onze rol. 
 

2.2 Thema openbare ruimte 
De hoeveelheid te beheren openbare ruimte is in onze gemeente de afgelopen 7 jaar met 45% 
toegenomen tot bijna 1.000.000 m2. Dit komt door de opgeleverde Vinexwijken Valckenstein en 
Portland en robuustere inbreigebieden zoals Kasteeltuinen. Die bevatten gezamenlijk bijna evenveel 
m2 openbare ruimte als de dorpen Rhoon en Poortugaal tezamen. Het onderhoudsbudget voor de 
openbare ruimte is in de afgelopen 7 jaar teruggelopen van € 5 mln. in 2005 tot € 3,7 mln. in 2011. De 
ombuigingsnoodzaak in de afgelopen jaren heeft tot deze keuze geleid. Tussen benodigd en 
beschikbaar onderhoudsbudget is inmiddels een “spanning’ ontstaan van € 1,9 mln. jaarlijks. Deze 
spanning blijven negeren leidt tot een oplopend achterstallig onderhoud in vooral wegen, groen, 
watergangen, straatmeubilair, bruggen en speelplekken waarvoor toekomstige generaties de prijs 
betalen.  
 
De kosten van onderhoud openbare ruimte bestaat uit 2 componenten: p x q. 

 de hoeveelheid te onderhouden areaal en elementen (de kwantiteit = q); 
 de onderhoudsintensiteit (de kwaliteit die zich in de prijs vertaalt = p). 

Wij vinden dat de politiek-bestuurlijke discussie over de onderhoudsbudgetten voor de openbare 
ruimte zich niet moet richten op de “q”: de hoeveelheid te onderhouden areaal. Dit is meestal een 
gevolg van eerder gemaakte keuzes over de invulling van stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke 
behoeften. Bijvoorbeeld: het bouwen van een nieuwe woonwijk. Hooguit speelt het afstoten van 
stukjes plantsoen (“overhoeken”) aan inwoners nog maar het gaat hierbij niet om grote brokken die 
het onderhoudsbudget substantieel beïnvloeden. Naar bebouwingsmogelijkheden van grotere open 
plekken in de dorpen is 10 jaar geleden al studie verricht. Bijvoorbeeld de bebouwingsmogelijkheid 
van de boomgaard in Poortugaal. Tegen het licht van de ambitie om de leefbaarheid in onze dorpen 
aantrekkelijk te houden zit hierin geen ruimte. Ook dit vinden wij geen optie om de hoeveelheid te 
onderhouden openbare ruimte merkbaar te reduceren. 
Hoe kijken wij, geïnspireerd door uw gedachten over de identiteit van onze gemeente en de 
waardering die inwoners voor een schoon, heel en veilige openbare ruimte hebben, tegen dit 
begrotingsprogramma en de ombuigingsopgave aan? Wanneer de “q” niet veel ruimte biedt voor het 
reduceren van kosten ten aanzien van de openbare ruimte zal het uit de “p” moeten komen. 
In 2005 heeft uw raad de kwaliteitsnormen voor het onderhoud van de openbare ruimte (wegen, 
groen, riolering, straatreiniging) vastgesteld. 
 
Door de groeiende spanning tussen benodigd budget (om aan deze kwaliteitsnormen te voldoen) en 
beschikbaar budget worden deze normen niet meer gehaald. Dit uit zich onder meer in de 
toenemende klachten van inwoners en bedrijven over het onderhoudsniveau. Dit uit zich ook in de 
kostenprognoses voor het toekomstig onderhoud. Deze vertonen een progressieve lijn omdat het 
wegwerken van onderhoudsachterstanden kapitaalintensiever is. 
Het gesprek over de “p”, de prijs-/kwaliteit, heeft 3 dimensies: 

 blijven we voor de 7 gaan zoals die aan de hand van kwaliteitsbeelden tot norm is vastgesteld 
bij het raadsbesluit in 2005? 

 zijn we bereid structurele aanpassingen tot stand te brengen in de openbare ruimte die (op 
termijn) tot kostenreductie leiden. Bijvoorbeelden: toepassing op ruimere schaal van asfalt in 
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plaats van klinkers, (her-)gebruik van oud materiaal in plaats van nieuw, herinrichting van 
plantsoenen met begroeiing die kostenextensief onderhoud verdraagt; 

 gaan we het onderhoud van openbare ruimte overlaten aan inwoners of medewerkers met 
een lager kostenniveau zoals de inschakeling van WSW-bedrijven, WWB-cliënten en Delta-
cliënten, op een ruimere schaal dan nu al gebeurt. 

 
Bij het willen zijn van een groene gemeente met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, 
zien wij, gegeven de beschikbare middelen, voor ons: 

 een groenstructuur in de dorpen die aansluit op de groenstructuur van het ons omringende 
polderlandschap. De dijken met hun boombeplanting is een sterk beeld in ons open 
polderlandschap. Dit betekent dat, wat ons betreft, in de dorpen het accent verschuift van de 
aanleg en het beheer van onderhoudsintensieve perkjes en plantsoenen naar het tot stand 
brengen van een herkenbare, sterke bomenstructuur vanuit het open landschap tot in het hart 
van de dorpskernen. De dijken zijn veelal geasfalteerd. Dit mag wat ons betreft ook op de 
toeleidende wegen en straten in de dorpen mits de flankerende groenstructuur ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het dorpshart blijft asfaltvrij. Waar hier bomenstructuren niet 
eenvoudig ingepast kunnen worden door bebouwing en ondergrondse infrastructuur dient de 
kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het dorpshart te worden bereikt door gebruik van 
hoogwaardig verhardingsmateriaal. Voorbeeld is de keuze die voor de Centrumontwikkeling 
Rhoon hierbij is gemaakt. Hieraan willen wij vasthouden. 
De beweging in onze dorpen inzetten vraagt lef van de gemeente, intensieve communicatie en 
sprekende verbeelding met impressies om draagvlak bij de burgers te winnen. Het gaat om 
een structuurmaatregel die eerst geld kost en daarna reductie van onderhoudskosten teweeg 
brengt; 

 waar parken blijven (!) en plantsoenen resteren, zien wij de inzet van inwoners (bij 
kleinschalige plantsoenen) en goedkopere menskracht op ruimere schaal dan tot nu toe als 
een bijdrage aan onze budgetbeperking; 

 wij zullen een kwaliteitsnormdiscussie met uw raad organiseren. Wel bepleiten wij als 
uitgangspunt te hanteren: “dat wat we als gemeente blijven doen ook goed doen en niet half, 
matig of slecht”. Dit leidt alleen tot gefrustreerde inwoners en dito gemeente. 

Op deze wijze stellen wij voor de dialoog over dit programma in de begroting te voeren. 
 

2.3 Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
Wij willen dorpen waarin de sociale cohesie tussen mensen merkbaar aanwezig is. Dorpen waarin 
mensen voor elkaar zorgen en het nodige voor elkaar over hebben Het rijk bloeiende verenigingsleven 
met zijn vele vrijwilligers is het cement in onze samenleving. Om dit verenigingsleven ook in de 
toekomst bloeiend te laten zijn is niet altijd hetzelfde niveau van gemeentelijke financiële 
ondersteuning nodig dan tot op heden is verleend. In gesprekken die wij voeren met bestuurders van 
verenigingen ontmoeten wij begrip voor het feit dat de gemeente zijn financiële bijdragen moet gaan 
beteugelen en dat verenigingen andere inkomstenbronnen moeten aanboren of hun eigen ambities 
moeten bijstellen. Wij hebben respect voor de veerkracht die bestuurders en vrijwilligers van deze 
organisaties tonen. 
 
Op het gebied van sociaal-culturele voorzieningen, sport inbegrepen, kiezen wij als overheid voor een 
faciliterende rol, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van adequate accommodaties. 
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Verenigingen zorgen zelf voor het onderhoud ervan en de activiteiten erop en erin. Wij hanteren als 
randvoorwaarde dat de inzet van de accommodaties zo efficiënt mogelijk plaats vindt. Dit kan 
betekenen dat verenigingen samen gebruik maken van dezelfde accommodatie of zelfs fuseren om tot 
een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van de beschikbare accommodaties te komen. Ook 
hebben wij de voorkeur voor een clustering van voorzieningen. Dit levert schaalvoordelen op en 
multifunctionele inzetbaarheid. Bijvoorbeeld als gaat om de planning van nieuwe voorzieningen zoals 
een sporthal in combinatie met veldsportonderdelen met bijbehorende accommodaties zoals kleed- en 
kantineruimten. Dat een inwoner van Rhoon voor gebruikmaking van een voorziening terecht moet in  
Poortugaal of net andersom zou geen bezwaar (meer) mogen zijn. Dit geldt ook voor andere sociaal-
maatschappelijke voorzieningen. In ons beeld moeten wij voorlopig afzien van voorzieningen die 
regionaal beschikbaar zijn en ons zelf veel geld kosten om ze ook te willen hebben. Wij denken hierbij 
als voorbeeld aan een gemeentelijk zwembad. Wanneer als onderdeel van een groter project, 
bijvoorbeeld de aanleg van het landschapspark, een zwemplas hiervan deel uitmaakt, omringd door 
voorzieningen die zo’n element ondersteunen en betaalbaar houden, sluiten wij een gemeentelijke 
bijdrage hierbij niet uit. Deze zal bescheiden van omvang zijn. Dit geldt ook voor een dergelijke 
voorziening wanneer zij deel uitmaakt van een particulier initiatief in combinatie met een 
groepsaccommodatie o.i.d. 
 
Ten aanzien van sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waarin de gemeente een wettelijke taak 
heeft, zoals bijstand en maatschappelijke ondersteuning, verwachten wij van burgers en 
maatschappelijke organisaties een maximale inspanning om zelf in de behoeften te voorzien. Wij zien 
burgers in dit verband als creatieve oplossers van hun eigen probleem, niet als zorgconsumenten. Wij 
hanteren het principe van “professionele nabijheid wanneer nodig, niet overnemen maar maximaal 
inzetten van de eigen kracht van burgers en hun verzorgers”. Wij zien voor onze gemeente de rol 
weggelegd als regisseur. Wij leggen verbindingen tussen maatschappelijke instellingen, spreken ze 
aan op hun rol en verantwoordelijkheid. Niet om de problemen van hulpbehoevende inwoners op zich 
te laden maar om hulpbehoevenden inwoners te helpen hun eigen barrières weg te nemen. 
Wij hebben behoefte hier wel als markant aandachtspunt te benoemen dat in deze tijd van 
economische recessie relatief meer inwoners buiten het arbeidsproces geraken en mede hierdoor in 
de problemen komen, zowel financieel, relationeel als psychologisch. 
Uitgangspunt is dat onze gemeente aan zijn wettelijke taak blijft voldoen om inwoners op een 
toereikend niveau preventieve zorg te bieden. 
Vanuit deze denklijnen en onze vertaling van uw ambitie waar onze gemeente voor staat en gaat 
willen wij invulling geven aan de taakstelling die wij aan dit programmaonderdeel van de begroting 
hebben verbonden.  
  

2.4 Thema bedrijfsvoering 
Onze gemeente wil een goede dienstverlener zijn. De decentralisatie zet door. De samenleving wil 
een kleinere overheid die scherper aan de wind vaart. 
Wij willen in onze gemeente: 

 de professionaliteit versterken op het gebied van het strategische en regisserende vermogen 
van onze gemeente (“weten wat we willen en wie we voor de uitvoering kunnen inschakelen”) 
en 

 de kwetsbaarheid van ons uitvoerende vermogen, dat we kwalitatief best goed in de vingers 
hebben, terugdringen.  



 

 12 

 

 
Hiermee menen wij onze zelfstandigheid te kunnen bewaren. Deze ambitie maakt een belangrijk 
onderdeel uit van de visie die u op onze gemeente formuleert. Wij zien samenwerking met andere 
gemeenten als een mogelijkheid de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te borgen, ook in 
de toekomst. In de professionele ring rondom raad, ons college en in de ambtelijke organisatie zullen 
we zelf moeten investeren om een volwaardige strategische, regisserende partner in de gemeente en 
in de regio te zijn. Binnen dit programma van de begroting zetten we scherp in op deze doelen. We 
leggen ons een stevige financiële taak hierbij op. Samenwerking gaat primair om versterken van de 
kwaliteit en de continuïteit zodat de ambitie tot zelfstandigheid kan worden waargemaakt.  
 
Samenwerking moet daarnaast ook als neveneffect een stuk efficiency met zich mee kunnen brengen, 
zo blijkt uit succesvolle samenwerkingstrajecten elders in het land. Tegen deze achtergrond moet de 
financiële opgave worden gehouden: niet als doel, wel als een gevolg. Investeren in werkflexibiliteit en 
professionaliteit van de medewerkers zien wij als een kans om de geformuleerde ambitie rondom 
professionaliteit en regie te bereiken. Dat werkflexibiliteit en het inspelen op andere werkvormen en –
patronen van professionals tot besparingen op de exploitatiekosten van de huisvesting kunnen leiden 
vinden wij aan aantrekkelijk neveneffect.  
 
Een gemeente die duidelijk voor ogen heeft wat haar doelen zijn, wie zij daarvoor kan inschakelen en 
maatschappelijk regisseert kan kernachtig, effectief en efficiënt opereren. Nu de Vinextaakstelling van 
onze gemeente is afgerond menen wij dat met minder dagelijkse bestuurder de gemeentelijke taken 
adequaat aangestuurd kunnen worden. Het ambtelijk management is de afgelopen 6 jaar 
teruggebracht van 14 naar 4 leidinggevenden, mede mogelijk gemaakt door een andere kijk op sturing 
en management en door gebruikmaking van de professionaliteit en motivatie van de medewerkers.  
Langs deze lijn hebben wij onze voorstellen opgesteld die de bedrijfsvoeringsparagraaf van de 
begroting betreffen. 
 
Wij hebben in deze paragraaf inkleuring gegeven aan de leidraad die uw raad ons heeft geboden in 
de voorbereidingsfase van de Voorjaarsnota. Wij hebben ons ingespannen zo goed mogelijk de rode 
draad van uw discussie te vertalen naar de opgave waarvoor u bij de Voorjaarsnota staat. Wij 
realiseren ons dat dit de te maken keuzes niet makkelijker maakt. Wel transparanter, hopen wij.  
Nog niet alles is even concreet. De richtingen en keuzes zijn daarvoor ook te complex. Veel moet nog 
uitgewerkt en onderzocht worden. Wij stellen het juist op prijs binnen de kaders van uw raad ook de 
ruimte te hebben om tot nadere concretisering te kunnen komen. Vaak hebben wij daarvoor de hulp 
en medewerking nodig van andere partners en maatschappelijke instellingen. Met dichtgetimmerde 
besluitvorming gaat dat niet lukken. Wel met een duidelijke koers en richting die uw raad aan ons 
handelen meegeeft. Daarop is deze nota gericht. 
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3. Taakstelling voor de begroting 2012-2015 
 
Uitgangspositie voor de voorjaarsnota 2011 (begroting 2012-2015)

Omschrijving 2012 2013 2014 2015
Uitgangspositie
Saldo begroting 2011-2014 € 23.000 € 16.000 € 764.000 € 762.000
Saldo septembercirculaire 2010 € 160.000 € 237.000 € 252.000 € 252.000
2e Tussenrapportage 2010 € 36.000 € 17.000 -€ 430.000 -€ 430.000
1e Tussenrapportage 2011 -€ 947.000 -€ 659.000 -€ 685.000 -€ 677.000
Bijgestelde uitgangspositie begroting -€ 728.000 -€ 389.000 -€ 99.000 -€ 93.000

Gevolgen Algemene Uitkering (schatting op basis 
decembercirculaire en regeerakkoord)
Aandeel korting op gemeentefonds van 1,77 miljard per 
saldo. De totale korting bedraagt 2,37 miljard. Deze korting 
wordt door de koppeling met de rijksuitgaven met 0,599 
miljard teruggebracht. Voor de berekening zie het volgende 
aandachtspunt. (Bron: decembercirculaire 2010 pagina 10 en 
11)

-€ 665.000 -€ 1.450.000 -€ 2.150.000 -€ 2.700.000

Koppeling GF met rijksuitgaven. Zie het vorige 
aandachtspunt.  Per saldo leidt de korting in 2015 op de 
algemene uitkering tot een nadeel van € 1.790.000,-.

-€ 17.000 € 105.000 € 670.000 € 910.000 

Aanvullende kortingen op algemene uitkering uit 
gemeentefonds:
Normering lokaal inkomstenbeleid -€ 61.000 -€ 61.000 -€ 61.000 -€ 61.000
Selectieve en gerichte schuldhulpverlening -€ 31.000 -€ 31.000 -€ 31.000 -€ 31.000
Vermindering politieke ambtsdragers € 0 € 0 € 0 -€ 170.000
Diverse decentralisatiekortingen -€ 100.000 -€ 200.000 -€ 300.000 -€ 350.000
Totale kortingen op het gemeentefonds -€ 874.000 -€ 1.637.000 -€ 1.872.000 -€ 2.402.000

Overig
Investeringsplan 2015 Stelpost € 0 € 0 € 0 -€ 150.000

Totaal -€ 1.602.000 -€ 2.026.000 -€ 1.971.000 -€ 2.645.000
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4. Ombuigingsvoorstellen 
In onderstaand overzicht zijn de ombuigingsvoorstellen opgenomen.  Hierbij is de indeling 
aangehouden zoals deze door de raad is voorgesteld. De indeling bestaat uit voorstellen op het 
gebied van de: 
 

 Veiligheid 

 Openbare ruimte 

 Sociaal maatschappelijke voorzieningen 

 Bedrijfsvoering  

Elk voorstel is nader uitgewerkt in de bijlagen. Het nummer van het voorstel correspondeert met het 
nummer uit de bijlage. Bij een positief bedrag is er sprake van een besparing. Bij een negatief bedrag 
is er sprake van een extra uitgave c.q. een nieuwe wens. 

4.1 Veiligheid 
 
Veiligheid
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015

1
Geen uitvoering geven aan de uitvoering van 
het beleidsplan veiligheid € 25.000 € 0 € 0 € 0

2 Vermindering aantal Boa's € 0 € 75.000 € 75.000 € 75.000

3
Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke 
boetes € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000
Totaal effect € 38.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000  

 

4.2 Openbare ruimte  

Openbare ruimte
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015

1 Uitvoering renovatieprojecten verhardingen -€ 125.000 -€ 500.000 -€ 783.000 -€ 1.018.000
2 Uitbreiding areaal verharding -€ 535.000 -€ 535.000 -€ 535.000 -€ 535.000
3 Uitbreiding areaal groen -€ 94.000 -€ 94.000 -€ 94.000 -€ 94.000

4
Besparing door anders organiseren onderhoud 
openbare ruimte € 456.000 € 591.000 € 697.000 € 793.000

5 Verlaging kostenafdracht rioolstort € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000

6
Schaalvergroting of uitbesteden van 
uitvoerende taken afvalinzameling € 0 € 110.000 € 110.000 € 110.000

7 Uitvoeren speelruimteplan 2010-2020 -€ 12.000 -€ 18.000 -€ 24.000 -€ 30.000

8 Bewaking fietsenstallingen anders organiseren € 75.000 € 75.000 € 75.000 € 75.000
Totaal effect -€ 165.000 -€ 301.000 -€ 484.000 -€ 629.000  
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4.3 Sociaal maatschappelijke voorzieningen 
 
 
Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015

1 Bibliotheek aanbod anders organiseren € 0 € 97.000 € 193.000 € 290.000

2
Kinderopvang en peuterspeelzalen anders 
organiseren € 0 € 60.000 € 120.000 € 200.000

3 Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten € 0 € 120.000 € 156.000 € 156.000
4 Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag € 50.000 € 125.000 € 200.000 € 300.000

5
Sociale activering ouderen door doelgroep zelf 
laten bekostigen € 16.000 € 33.000 € 50.000 € 50.000

6 Openhouden zwembad € 0 € 0 € 0 € 0
7 Stichting evenementen niet meer subsidiëren € 0 € 20.000 € 30.000 € 50.000
8 Sociaal culturele centra commercieel maken € 0 € 70.000 € 140.000 € 140.000
9 Leerlingenvervoer anders organiseren -€ 66.000 -€ 66.000 -€ 66.000 -€ 66.000

10 Vraagwijzer anders organiseren € 16.000 € 32.000 € 48.000 € 48.000

11
Muziekeducatie overlaten aan ouders en 
(muziek)verenigingen € 4.000 € 69.000 € 69.000 € 69.000

12
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en 
cultuur afschaffen € 21.000 € 35.000 € 50.000 € 50.000

13
Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke 
groepen € 0 € 50.000 € 50.000 € 50.000

14 Uitvoering monumentenbeleid € 0 € 0 € 0 € 0
15 Vluchtelingenwerk overlaten aan vrijwilligers € 0 € 15.000 € 30.000 € 47.000
16 Subsidies verminderen € 0 € 10.000 € 16.000 € 23.000

Totaal effect € 41.000 € 670.000 € 1.086.000 € 1.407.000  
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4.4 Bedrijfsvoering 
 
Bedrijfsvoering
Nr. Omschrijving 2012 2013 2014 2015

1 Intensivering samenwerking BAR gemeenten € 100.000 € 300.000 € 500.000 € 700.000
2 Verdeling werken op kantoor-thuiswerken € 11.000 € 253.000 € 264.000 € 272.000

3
Verminderen aantal wethouders in nieuwe 
zittingsperiode € 0 € 0 € 100.000 € 150.000

4
Mogelijkheid voor reclame uitingen in de 
gemeente verbreden € 75.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000

5 Selectief verzekeringsbeleid € 50.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

6
Voordeel automatisering door één juridische 
entiteit € 0 € 0 € 25.000 € 50.000

7
Herzien mengpercentage BTW 
compensatiefonds € 0 € 75.000 € 75.000 € 75.000

8 Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten € 47.000 € 43.000 € 38.000 € 38.000

9
Verlaging budget opleidingkosten 
gemeenteraad € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

10
Postbezorging binnen de gemeente door 
andere partij € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000

11 Vergoeding raadsleden korten en bevriezen € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
12 Verkoop snippergroen € 0 € 0 € 0 € 0
13 Met BAR gemeenten 1 websiteleverancier € 0 € 0 € 5.000 € 10.000
14 Verlaging budget rekenkamercommissie € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
15 Verhuur volkstuinen kostendekkend maken € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000
16 Aanpassen openingstijden gemeentehuis € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

17
Energiebeheer in gemeentehuis en 
gemeentewerf € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000

18
Abonnementen opzeggen, hoognoodzakelijke 
abonnementen digitaal € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

19 Opheffen rokerssquare € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
20 Aankoop boerderij Verhoeff € 0 € 0 € 0 € 0

21
Systematisch doorvoeren van digitaliseren in 
kantoor en kopiëren ontmoedigen € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000

22 Schoonmaak gemeentehuis frequentie omlaag € 7.000 € 34.000 € 34.000 € 34.000
23 Afstoten gemeentelijke activa/gebouwen € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000
24 Afschaffen visitekaartjes € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000
25 Renteopbrengst verkoop CAI € 280.000 € 280.000 € 280.000 € 280.000

Totaal effect € 813.000 € 1.540.000 € 1.928.000 € 2.268.000  
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4.5 Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen 
 
Totaaloverzicht ombuigingsvoorstellen

2012 2013 2014 2015
Veiligheid € 38.000 € 88.000 € 88.000 € 88.000
Openbare ruimte -€ 165.000 -€ 301.000 -€ 484.000 -€ 629.000
Sociaal maatschappelijke voorzieningen € 41.000 € 670.000 € 1.086.000 € 1.407.000
Bedrijfsvoering € 813.000 € 1.540.000 € 1.928.000 € 2.268.000
Totaal effect € 727.000 € 1.997.000 € 2.618.000 € 3.134.000  

4.6 Resumé 
 
De gepresenteerde taakstelling en de hierboven genoemde ombuigingsvoorstellen resulteren in het 
volgende begrotingsbeeld. 
 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015
Taakstelling -€ 1.602.000 -€ 2.026.000 -€ 1.971.000 -€ 2.645.000
Totaal ombuigingsvoorstellen € 727.000 € 1.997.000 € 2.618.000 € 3.134.000
Saldo -€ 875.000 -€ 29.000 € 647.000 € 489.000  
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5. Kaders Programmabegroting 2012-2015 
 
Het ontwerpproces van de Programmabegroting 2012-2015 start met het aangeven van de kaders 
voor deze taak door de raad. 
 
Uitgangspunten Programmabegroting 2012-2015. 
Als basis voor het ontwerp van de primitieve Programmabegroting 2012-2015 stellen wij voor de 
volgende uitgangspunten te hanteren: 

a. vertrekpunt voor de concept- Programmabegroting 2012-2015 is het saldo van de 
begroting 2011 na de 1e tussenrapportage 2011 en een inschatting van de 
ombuigingstaakstelling op basis van het regeerakkoord; 

b. Wij verwerken de gevolgen van de mei/juni-circulaire 2011i. Naar aanleiding van de 
circulaire verwachten wij concreter aan te kunnen geven hoe groot de uiteindelijke 
financiële opgave voor de gemeente Albrandswaard zal zijn. 

c. wij verwerken de gevolgen van de meest actuele financiële ontwikkelingen rondom de 
producten en het meerjareninvesteringsprogramma. Voor het jaar 2015 hanteren wij een 
investeringsvolume van € 1,5 miljoen. In de loop van het begrotingstraject vindt hiervan 
verdere invulling en besluitvorming plaats; 

d. het beroep op het gemeentelijk weerstandsvermogen (algemene reserve) om tekorten in 
de exploitatie te dekken dient zo beperkt mogelijk te blijven; 

e. wij hanteren bij de opstelling van het begrotingsproces de parameters zoals hieronder 
opgenomen. 

 
Parameters Programmabegroting 2012-2015 
 
Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2012-2015 hanteren wij de volgende parameters. 
 
Aantallen woonruimten *: 
Peildatum: woonruimten inwoners 
1-1-2011 11.045 25.183 
1-1-2012 11.093 25.292 
1-1-2013 11.142 25.404 
1-1-2014 11.261 25.675 
1-1-2015 11.378 25.942 

* inclusief bijzondere woongebouwen. 
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Overige parameters: 
Omschrijving 2012 2013 2014 2015 
Prijsontwikkeling: 
Inflatiecorrectie 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

 
1% 

Personeel: 
Mutatie salarispeil 
Budget voor opleidingen (% v.d. loonsom) 

 
2% 
2% 

 
2% 
2% 

 
2% 
2% 

 
2% 
2% 

Subsidies: 
Instellingen – loonontwikkeling 
Instellingen – prijsontwikkeling 
Waarderingssubsidies 

 
1,5% 

1% 
1% 

 
1,5% 

1% 
1% 

 
1,5% 

1% 
1% 

 
1,5% 

1% 
1% 

Mutaties gemeentelijke tarieven: 
Onroerende zaakbelastingen* 
Leges etc. 
Afvalstoffenheffing kostendekkend (kd)* 
Rioolrecht kostendekkend (kd)* 
Begraafplaatsen (kd) 
Hondenbelasting 
Inkomsten uit verhuur 

 
3% 
3% 
kd 
kd 

3% 
3% 
3% 

 
3% 
3% 
kd 
kd 

3% 
3% 
3% 

 
3% 
3% 
kd 
kd 

3% 
3% 
3% 

 
3% 
3% 
kd 
kd 

3% 
3% 
3% 

Financiering: 
Rente kapitaallasten 
Rente grondexploitatie 
Rente financieringstekort 

- lager dan € 3,5 miljoen 
- hoger dan € 3,5 miljoen 

 
5% 

4%-6% 
 

3,5% 
5% 

 
5% 

4%-6% 
 

3,5% 
5% 

  
5% 

4%-6% 
 

3,5% 
5% 

 
5% 

4%-6% 
 

3,5% 
5% 

Gemeentefondsuitkering, 
mei/junicirculaire 2011 

    

 
* Zie opmerking betreffende de lastendruk van de inwoners.  Kd = kostendekkende tarieven. 
 

Toelichting mutaties gemeentelijke tarieven 
 
Onroerende zaak-belastingen: 
Het genoemde percentage van 3 % betreft de groei van de inkomsten uit de onroerende 
zaakbelastingen exclusief de nieuwbouw. Aangezien de waarde tussen de peildata 1-1-2010 en  
1-1-2011 is gedaald, zullen de tarieven ter compensatie van deze waardedaling met meer dan drie 
procent stijgen. 
 
Heffingen: 
Het uitgangspunt bij de heffingen is kostendekkendheid van de tarieven. Bij de berekening van de 
kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing en de rioolrechten gaan wij uit van de definitie zoals 
vastgesteld bij de begroting 2011. Concreet betekent dit dat alle kosten die gerelateerd zijn aan dit 
product, inclusief de BTW-component doorberekend worden in het tarief. 
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Lastendruk inwoners: 
Uitgangspunt bij de gepresenteerde ombuigingsvoorstellen is dat de lastendruk voor onze inwoners, 
afgezien van de reguliere stijgingen ongewijzigd blijft. 
 
De besparingen die leiden tot een reductie van kosten bij de riolering en afvalstoffen, worden middels 
een verlaging van de tarieven doorgesluisd naar de inwoners. Willen deze voorstellen gerekend 
kunnen worden tot bezuinigingsmaatregelen, dienen deze besparingen als extra verhoging van 
andere tarieven aan de inwoners doorbelast te worden. 
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Bijlagen: 

 
In de bijlagen treft u per voorstel een nadere toelichting aan. 
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Ombuiging “geen uitvoering geven aan de uitvoering van het beleidsplan 
veiligheid” 
 
Programma: 1 Veiligheid 
Programmaonderdeel: 1.2 Openbare Veiligheid (fcl 61400140) 
Voorstel:  nr. 1 Veiligheid 
 
Achtergrond 
Veiligheid en leefbaarheid zijn in de ogen van de Albrandswaardse burger (zie de uitkomsten van het 
Lemon-onderzoek) de belangrijkste thema’s waar een gemeente uitvoering aan zou moeten geven. 
Het veiligheidsbeleid is vorm gegeven in de Kadernota Integrale Veiligheid 2009 - 2012 en het hierbij 
behorende uitvoeringsprogramma. De kosten voor uitvoering hiervan zijn voor 2012 begroot op circa  
€ 100.000. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 
 
a. het opstellen van een regionale veiligheidsmonitor  € 10.000 
b. een projectbudget voor het opstarten, uitvoeren diverse 
             veiligheidsprojecten, zoals veilig ondernemen, evalueren 
    + updaten alcohol en drugsnota uit 2007, risicocommunicatie 
    Nazorg gedetineerden, evenementenbeleid, e.d.              € 15.000 
c. Terugdringen jeugdoverlast, zoals het graffiti project, 
 Aanpak BEKE- groepen      € 20.000 
d. Preventieactiviteiten Bouman GGZ    € 15.000 
e. Opleiden, Trainen en Oefenen Crisisorganisatie 
 (externe opleiding voor totale personeel en college)  € 20.000 
f. Verkeersveiligheid      € 10.000 
g. Externe ondersteuning bij het opstellen van het  
    gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 2013-2017  € 10.000 
 
Voor 2013 en verder is geen budget geraamd voor uitvoering van het beleidsplan veiligheid 2013-
2017. Het benodigde veiligheidsbudget is afhankelijk van besluitvorming in de raad (naar verwachting 
september/oktober 2012) over het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 2013-2017. Het voorstel is 
de uitvoering van het beleidsplan veiligheid voor 2012 te beperken tot € 75.000,- 
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen uitvoering geven aan dit beleid betekent een verschraling van het veiligheidsbeleid. Zonder 
budget voor het veiligheidsbeleid is slechts1 fte beschikbaar voor het reguliere advieswerk, het in 
stand houden van de rampenorganisatie en de evaluatie van de kadernota Integrale Veiligheid in 
2012. De meeste geplande projecten en activiteiten zullen zonder budget geen doorgang vinden. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Zoals opgemerkt is er alleen voor 2012 een budget geraamd. Voor 2013 en verder is geen budget 
beschikbaar. Bij het niet laten doorgaan van de uitvoering van het beleidsplan veiligheid ziet de 
besparing er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt uit: 



 

 26 

 

 
Jaar Besparing (in €) 

2012 €  25.000 
2013 €  0  
2014 €  0 
2015 €  0 

 
Er zijn geen invoeringskosten te verwachten. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Voor zover nu in te schatten zijn er geen personele consequenties. 
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Ombuiging “vermindering aantal Boa’s” 
 
Programma: 1 Veiligheid 
Programmaonderdeel:  
Voorstel:  nr. 2 Veiligheid 
 
Achtergrond 
Binnen deze gemeente zijn 4 Boa’s ( 3.6 fte) actief. Zij voeren voor 50% wettelijke taken uit. De 
resterende tijd houden de Boa’s zich bezig met het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze 
inwoners. Dit door onder andere in samenspraak met de politie groepen hangjongeren aan te 
spreken.  
 
Wat is het politieke dilemma 
De gemeente heeft het veiligheidsgevoel van onze inwoners hoog op de politieke agenda gezet. 
Vermindering van het aantal Boa’s zal niet bijdragen aan een verbetering van dit veiligheidsgevoel.  
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Bij een reductie van het aantal Boa’s kan circa € 75.000 aan personeelkosten worden bespaard. Gelet 
op de vaste arbeidscontracten zal deze bezuiniging pas in 2013 ingeboekt kunnen worden. Van 
belang is verder dat in Bar-verband wordt gewerkt aan een samenwerking op het gebied van 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Bij deze samenwerking, waarvan ook de Boa’s deel 
vanuit maken wordt al uitgegaan van een taakstelling van 10% op de loonkosten.  
 
De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 0 
2013 € 75.000 
2014 € 75.000 
2015 € 75.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
De Boa’s hebben een vaste arbeidsovereenkomst en functioneren naar behoren. Contractbeëindiging 
is hierdoor niet zonder een financiële compensatie niet mogelijk. Hiermee is rekening gehouden door 
de besparing pas in 2013 te laten ingaan. 
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Ombuiging “verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes” 
 
Programma: 1 Veiligheid 
Programmaonderdeel:  
Voorstel:  nr. 3 Veiligheid 
 
Achtergrond 
Binnen de huidige begroting wordt nog geen rekening gehouden met de inkomsten uit bestuurlijke 
boetes en dwangsommen. Door een actiever uitvoering van het handhavingsbeleid is het mogelijk om 
hier inkomsten te generen. Het gaat hierbij niet alleen om boetes die door de Boa’s worden 
uitgeschreven maar ook dwangsommen die opgelegd zijn voor het verwijderen van illegale 
bebouwing.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Een actievere handhaving zal niet door alle burgers in dank worden afgenomen. Echter het 
handhaven is een wettelijk taak van de gemeente. Het vergt een consequent beleid c.q. uitvoering 
zodat er geen willekeur ontstaat. Een deel van de inwoners zal hier voorstander van zijn. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting is een nog geen bedrag opgenomen. Bij een actievere uitvoering van het 
handhavingsbeleid kan een voorzichtige schatting zijn: 

 Uitgeschreven boetes Boa’s   €  2.500 (100 boetes voor kleine vergrijpen) 
 Opleggen dwangsommen   € 10.000 (1 tot 2 handhavingzaken) 

 
De inkomsten kunnen vanaf 2012 worden ingeboekt. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en 
met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 13.000 
2013 € 13.000 
2014 € 13.000 
2015 € 13.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Voor de Boa’s zijn er geen gevolgen. Bij een actievere handhaving op RO-gebied zal er druk ontstaan 
bij het team BOWO. Afhankelijk van het aantal handhavingzaken zal het actiever handhaven ook extra 
formatie kosten. Niet bekend is in hoeverre dit binnen de huidige formatie kan worden opgevangen. 
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Nieuwe wens “uitvoering renovatieprojecten verhardingen” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 62100120) 
Voorstel:  nr. 1 Openbare ruimte 
 
Achtergrond 
Voor het beheer van de verhardingen (wegen, straten en pleinen) hanteert de afdeling BOR 
beheerplannen. In 2005 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders 
vastgesteld voor de kwaliteit van deze beheerplannen. Aan de hand van de uitkomsten van de 
operationele beheerplannen en een prognose van de beheerkosten van de beheerplannen is tot en 
met 2015 een planning opgesteld en zijn de kosten geraamd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de 
kosten voor onderhoud en de kosten voor renovatie. Bij de renovatie gaat het om een grootschalige 
aanpak, waarbij ook de riolering wordt vernieuwd. De kosten voor renovatie van de verhardingen 
worden geactiveerd en zijn opgenomen in een investeringsplan. Ten laste van de exploitatie komen 
dan de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving). 
 
Wat willen we bereiken 
Met het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte in 2005 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. Door het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud in 
combinatie met de renovaties voldoen de verhardingen binnen de gemeente aan de gekozen 
kwaliteitsniveaus. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Uitvoeren renovatieprojecten conform het geactualiseerde Beheerprogramma Openbare Ruimte en 
conform de door de raad van de gemeente vastgestelde kwaliteitsniveaus. Bij het samenstellen van 
het investeringsplan zijn de uit te voeren werkzaamheden kritisch doorgelopen en is de vraag gesteld 
of de werkzaamheden in de tijd nog verder gefaseerd (“naar achteren geschoven”) konden worden. In 
het voorstel dat nu voorligt is daarmee rekening gehouden. Verdere fasering is onverantwoord. 
 
Wat mag het kosten 
De investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan en gaan uit van de volgende bedragen voor 
2011 tot en met 2015: 
 

Jaar Investering (in €) Kapitaallast (in €) 
2012 € 4.509.000  - € 125.000  
2013 € 3.350.000  - € 500.000  
2014 € 3.349.000 - € 783.000 
2015 PM - € 1.018.000 

Bovenstaande investeringen zijn exclusief de kosten van riolering. Deze kosten zijn immers al 
opgenomen in het GRP en worden verrekend met de rioolheffing. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Nieuwe wens “uitbreiding areaal verharding” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 62100120) 
Voorstel: nr. 2 Openbare ruimte 
 
Achtergrond 
Voor het beheer van de verhardingen (wegen, straten en pleinen) hanteert de afdeling BOR 
beheerplannen. In 2005 heeft de raad van de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders 
vastgesteld voor de kwaliteit van deze beheerplannen. Aan de hand van de uitkomsten van de 
operationele beheerplannen en een prognose van de beheerkosten van de beheerplannen is tot en 
met 2015 een planning opgesteld en zijn de kosten geraamd. Daarbij is onderscheid gemaakt in de 
kosten voor onderhoud en de kosten voor renovatie.  
 
De kosten voor het onderhoud van de verhardingen bedragen op basis van het huidige 
kwaliteitsniveau € 1.200.000. Het gaat hier om kwaliteitsniveau B. Het huidige budget voor het 
onderhoud van de verhardingen bedraagt € 652.000. Er is op dit moment derhalve sprake van een 
structureel tekort van € 535.000 op jaarbasis.  
 
Wat willen we bereiken 
Met het vaststellen van de beheerplannen openbare ruimte in 2005 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. Door het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud in 
combinatie met de renovaties voldoen de verhardingen binnen de gemeente aan de gekozen 
kwaliteitsniveaus. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Uitvoeren renovatieprojecten conform het geactualiseerde Beheerprogramma Openbare Ruimte en 
conform de door de raad van de gemeente vastgestelde kwaliteitsniveaus.  
 
Wat mag het kosten 
De kosten van het onderhoud aan de verhardingen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Dit houdt 
verband met de areaaluitbreiding van de afgelopen jaren en staat als zodanig niet ter discussie. Een 
aanknopingspunt om de kosten te beperken kan worden gevonden in een discussie over het 
kwaliteitsniveau. De raad heeft inmiddels aangegeven een discussie te willen over de kwaliteit van het 
onderhoudsniveau, analoog aan de discussie die heeft geleid tot de keuzes in 2005. Deze discussie 
zal plaatsvinden na behandeling van de voorjaarsnota en voor de behandeling van de begroting 2011. 
In voorstel 4 van de Openbare ruimte wordt hierop verder ingegaan.  
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De extra uitgaven geven, rekening houdend met vorenstaande, voor de jaren 2012 tot en met 2015 
het volgende beeld: 
 

Jaar Kosten (in €) 
2012 - € 535.000 
2013 - € 535.000 
2014 - € 535.000 
2015 - € 535.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel.  
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Nieuwe wens “uitbreiding areaal groen” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.3 Groenbeheer (fcl 65600110) 
Voorstel: nr. 3 Openbare ruimte 
 
Achtergrond 
Voor het beheer van het groen hanteert de afdeling BOR beheerplannen. In 2005 heeft de raad van 
de gemeente Albrandswaard per onderdeel de kaders vastgesteld voor de kwaliteit van deze 
beheerplannen. Het gaat bij het groen om een grote veelzijdigheid aan te onderhouden soorten groen 
(bermen, gazon, bloembakken, wisselperken, windsingels, diverse soorten hagen etc.). Bij de keuze 
van het kwaliteitsniveau is onderscheid gemaakt naar deze verschillende soorten groen en wordt voor 
de berekening van de jaarlijkse kosten voor onderhoud uitgegaan van zoneringen (1,47% van het 
areaal moet voldoen aan (de hoogste) kwaliteit A, 74,31% moet voldoen aan kwaliteit B en 24,22 moet 
voldoen aan kwaliteit C (laagste categorie). Het totale areaal van het groen in de gemeente 
Albrandswaard bedraagt inmiddels circa 844.000 m2, daarnaast beschikt Albrandswaard over 
ongeveer 10.800 bomen, die eveneens deel uitmaken van het groenbeheerplan. Voor het uitvoeren 
van het beheerplan voor de bomen is indertijd geen rekening gehouden. In dit voorstel wordt hiervoor 
budget gevraagd.  
 
Wat willen we bereiken 
Met het vaststellen van de beheerplannen voor groen in 2005 is ook een keuze gemaakt in de te 
hanteren kwaliteitsniveaus. Het behouden van het groen en de bomen past bij de ambitie die de 
gemeente nastreeft. Door het uitvoeren conform de beheerplannen wordt aan deze ambitie invulling 
gegeven. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Uitvoeren van het onderhoud aan het groen en de bomen (snoeien, maaien, onkruidbestrijding, water 
geven, uitdunnen, inplanten, vuil afvoeren etc.) en het jaarlijks vervangen van een deel hiervan.  
 
Wat mag het kosten 
De kosten verbonden aan de uitvoering van het groenbeheerplan onderdeel bomen bedragen € 
94.000 per jaar. De extra uitgaven geven voor de jaren 2012 tot en met 2015, rekening houdende met 
vorenstaande, het volgende beeld: 
 

Jaar Kosten (in €) 
2012 - € 94.000 
2013 - € 94.000 
2014 - € 94.000 
2015 - € 94.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.2 en 5.3 Milieu, Riolering en Reiniging en Groenbeheer 
Voorstel: nr. 4 Openbare Ruimte 
 
Achtergrond 
Voor het beheer van de verhardingen en groen hanteert Albrandswaard beheerplannen. In de 
voorstellen 2, 3 en 4 wordt daarop nader ingegaan. De kosten van het onderhoud van de betreffende 
beheerplannen is de afgelopen jaren fors gestegen. Gelet op de economische situatie van 
Albrandswaard is het noodzakelijk hierop een besparing aan te brengen.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Een besparing op de beheerplannen levert enerzijds een verschraling op van de kwaliteit. Anderzijds 
levert dit een kans op door het vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij het beheer van de 
openbare ruimte. Het college heeft de intentie de noodzakelijke ombuigingen te realiseren op het 
onderdeel “onderhoud verhardingen”. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Door de afdeling BOR is kritisch gekeken naar de fasering van de renovaties van de verhardingen. 
Hieruit is naar voren gekomen dat een deel van de investeringen later kan worden uitgevoerd. Dit 
levert de volgende besparing op: 
 

Jaar Lagere investering 
(in €) 

Lagere kapitaallast 
(in €) 

2012 € 1.636.000  € 53.000  
2013 € 1.086.000  € 185.000  
2014 € 1.689.000 € 290.000 
2015 - € 1.637.000  € 382.000 

 
Daarnaast zal de afdeling BOR de komende periode onderzoeken in hoeverre bij het werkterrein van 
BOR besparingen mogelijk zijn door een andere uitvoering. Daarbij heeft de raad inmiddels 
aangegeven ook een discussie over de kwaliteit van de uitvoering niet uit de weg te willen gaan. Deze 
discussie zal na de zomer plaatsvinden analoog aan de discussie uit 2005. De afdeling BOR heeft 
hierbij de volgende taakstelling op zich genomen: 
 

Jaar Lagere kapitaallast 
(in €) 

Taakstelling andere 
bedrijfsvoering (in €) 

Totaal (in €) 

2012 € 53.000  € 403.000  € 456.000 
2013 € 185.000  € 406.000  € 591.000 
2014 € 290.000 € 407.000 € 697.000 
2015 € 382.000 € 411.000 € 793.000 
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Er zijn mogelijk incidentele kosten verbonden aan dit voorstel. Deze zijn op dit moment nog niet goed 
in te schatten. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Wel zal de discussie met de raad 
over de kwaliteit een extra beslag leggen op de personele capaciteit. Naar verwachting kan dit binnen 
de huidige formatie van de afdeling BOR worden opgevangen. 
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 Ombuiging “verlaging kostenafdracht rioolstort” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 67220124) 
Voorstel: nr. 5 Openbare Ruimte 
 
Achtergrond 
Albrandswaard betaalt een vergoeding aan de gemeente Barendrecht voor het afvoeren van 
afvalwater in het bemalingsgebied Portland naar het gemaal Riederhoek. Op dit moment vinden er 
onderhandelingen plaats om deze vergoeding structureel te verlagen.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Er speelt geen politiek dilemma bij dit voorstel. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De vergoeding bedraagt op dit moment € 150.000 per jaar en is gebaseerd het aantal 
percelen(woningen). Er worden onderhandelingen gevoerd om over te gaan naar een vergoeding 
gebaseerd op verpompte m3 afvalwater. Deze basis doet meer recht aan de feitelijke stort. De 
verwachting is dat de vergoeding met € 70.000 structureel kan worden verlaagd. De besparing geeft 
voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 € 70.000 
2013 € 70.000 
2014 € 70.000 
2015 € 70.000 

 
De kosten van de bijdrage aan Barendrecht zijn opgenomen in het GRP en worden doorberekend aan 
de inwoners. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend zijn. Op het moment dat de 
tarieven boven de kostendekkendheid uitgaan, dient dit te leiden tot een verlaging van de 
riooltarieven. Als dit door de lagere bijdrage het geval is, zal compensatie voor de gemeente 
Albrandswaard plaatsvinden door een verhoging van de OZB tarieven tot het bedrag van de jaarlijkse 
besparing. Voor de inwoners verloopt dit dan budgettair neutraal. 
 
Er zijn geen incidentele kosten verbonden aan dit voorstel. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken 
afvalinzameling” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.2 Milieu, Riolering en Reiniging (fcl 67210120) 
Voorstel: nr. 6 Openbare ruimte 
 
Achtergrond 
De inzameling van het huishoudelijk afval vindt op dit moment plaats door de gemeente 
Albrandswaard zelf. Belangrijk is ook op langere termijn een goede dienstverlening te behouden voor 
de inzameling van het huishoudelijk afval tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Momenteel 
vindt er onderzoek plaats hoe dit vorm kan worden gegeven. Daarbij worden drie scenario’s 
onderzocht: inzamelen zelf blijven behouden, samenwerking met Barendrecht en Ridderkerk of 
uitbesteden aan een particuliere inzamelaar.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Er speelt geen politiek dilemma bij dit voorstel. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De een andere organisatie bestaat de mogelijkheid dat minder inhuur van beladers noodzakelijk is. Dit 
levert een mogelijke besparing op van € 110.000 per jaar. De geeft voor de jaren 2012 tot en met 
2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 € 0 
2013 € 110.000 
2014 € 110.000 
2015 € 110.000 

 
De kosten van het inzamelen van het huishoudelijk afval maken deel uit van de reinigingskosten en 
worden doorberekend aan de inwoners. Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend zijn. Op 
het moment dat de tarieven boven de kostendekkendheid uitgaan, dient dit te leiden tot een verlaging 
van de reinigingstarieven. Als dit door de lagere kosten voor inzameling het geval is, zal compensatie 
voor de gemeente Albrandswaard plaatsvinden door een verhoging van de OZB tarieven tot het 
bedrag van de jaarlijkse besparing. Voor de inwoners verloopt dit dan budgettair neutraal. 
 
De invoeringskosten zijn niet op voorhand in te schatten. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Nieuwe wens “uitvoering speelruimteplan 2010-2020” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.1 Wijkgericht Werken (fcl 65800110) 
Voorstel:  nr. 7 Openbare Ruimte 
 
Achtergrond 
In 1999 heeft de gemeenteraad het speelruimteplan  "Spelen in Albrandswaard" vastgesteld zonder 
financiële middelen. In 2009 heeft de gemeenteraad van het speelruimteplan 2008-2020 de financiële 
paragraaf vastgesteld tot en met 2011 zonder het beschreven beleid vast te stellen. Het 
speelruimteplan 2010- 2020 "Samen ruimte maken" combineert nieuw beleid met de benodigde 
financiële middelen tot 2020.  
 
Het speelruimteplan is een beleidsvisie met een overzicht van concrete maatregelen om de 
speelruimte binnen de gemeente Albrandswaard aan te laten sluiten bij de huidige behoefte in de 
wijken. Het plan is tot stand gekomen door een analyse van de huidige speelvoorzieningen en het 
toetsen hiervan aan de beleving en behoefte in de wijken. Het toetsen van de behoefte en beleving 
van kinderen is gedaan is door wandelingen in de wijken met kinderen, het maken van plattegronden 
van kinderen waarop zij aan konden geven waar zij het liefst spelen en wat ze dan graag doen, en het 
invullen van een enquête door de kinderen. Ook hebben beleidsambtenaren van de gemeente en de 
jongerenwerker input gegeven voor dit plan. 
 
Wat willen we bereiken 
Met de uitvoering van het speelruimteplan wordt voldaan aan de behoefte van een speelvoorziening in 
de wijken. Dit draagt bij aan een hoogwaardig woon- en leefklimaat in Albrandswaard. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Door het beschikbaar stellen van de noodzakelijke financiële middelen kunnen de noodzakelijke 
investeringen worden gedaan om de behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken de komende 10 
jaar in te vullen. Verder kunnen de speelvoorzieningen ook worden onderhouden.  
 
Wat mag het kosten 
Het speelruimteplan geeft een actueel beeld van de behoefte aan speelvoorzieningen in de wijken van 
Albrandswaard. Om deze behoefte in te vullen is een investering nodig van circa € 592.000. Het 
voorstel is dit budget uit te spreiden over 10 jaar, ofwel circa € 59.000 per jaar te investeren. De 
kapitaallasten (circa 10% van de investering) beginnen dan bij € 6.000 in 2011 en nemen vervolgens 
met € 6.000 per jaar toe. Uitgaande van bovenstaande kunnen de kosten zich voor de jaren 2012 tot 
en met 2015 als volgt kan gaan ontwikkelen: 
 

Jaar Kosten (in €) 
2012 - €  12.000 
2013 - €  18.000  
2014 - €  24.000 
2015 - €  30.000 
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Ombuiging “Bewaking fietsenstallingen anders organiseren” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.1 Wijkgericht Werken (fcl 62100170) 
Voorstel: nr. 8 Openbare ruimte 
 
Achtergrond 
De gemeente beschikt over twee bewaakte fietsenstallingen. Eén bij het metrostation in Rhoon en één 
bij het metrostation in Poortugaal. Deze fietsenstallingen worden momenteel bewaakt met behulp van 
personeel van de ROTEB Rotterdam. De kosten hiervoor bedragen momenteel ruim € 100.000. Het 
voorstel is de bewaking in stand te houden, maar deze op een andere wijze te organiseren 
(bijvoorbeeld door het gebruik van camera’s).  
 
Wat is het politieke dilemma 
Het uitgangspunt is dat de bewaking op hetzelfde niveau blijft. In dat geval speelt er geen politiek 
dilemma bij dit voorstel. Wel is het zo dat de bemensing wordt uitgevoerd door medewerkers in WSW-
verband. Dit betekent zeker een sociaal-maatschappelijk dilemma. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De een andere organisatie bestaat de mogelijkheid dat minder inhuur van personeel noodzakelijk is. 
Dit levert een mogelijke besparing op van € 75.000 per jaar. De geeft voor de jaren 2012 tot en met 
2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 € 75.000 
2013 € 75.000 
2014 € 75.000 
2015 € 75.000 

 
Er zijn mogelijk incidentele kosten verbonden aan dit voorstel. Deze zijn op voorhand niet in te 
schatten. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “bibliotheek aanbod anders organiseren” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.2 Educatie (fcl 65100110, 120, 130 en 140) 
Voorstel: nr. 1 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
De gemeente beschikt momenteel over twee bibliotheken. Deze zijn gevestigd in Portland en 
Poortugaal. Het voorstel is het bibliotheekaanbod anders te gaan aanbieden c.q. organiseren. Hierbij 
kan worden gedacht aan een onderzoek naar de mogelijkheden van een zogenaamde plug-in 
bibliotheek of het digitaal bestellen van boeken, de bibliotheken beter exploitabel maken en het 
verhogen van abonnementsgelden. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Op dit moment kunnen bewoners tijdens openingstijden gebruik maken van de faciliteiten van een 
bibliotheek waarbij onder andere hulp geboden kan worden bij het zoeken naar boeken en/of andere 
informatie. De beide bibliotheken zijn 20 uur per week geopend. Het verkorten van het aantal 
openingsuren zal echter geen substantieel bedrag opleveren daar de hoogste kosten zitten in de 
inwonersbijdrage en de huisvestingskosten. Voor ouderen en andere hulpbehoevenden kan een 
verandering problemen opleveren. Bij een plug-in bibliotheek en/of digitaal bestellen zal dit anders 
georganiseerd moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan hulp in of bij verzorgingstehuizen 
en/of andere hulpbehoevenden. Voor jongeren is de verwachting dat een plug-in bibliotheek of het 
digitaal bestellen juist meer zal aansluiten bij de praktijk, vanwege het veelvuldig gebruik van digitale 
hulpmiddelen.  
 
Daarnaast is Albrandswaard voor het bibliotheekwerk aangesloten bij een netwerk 
(samenwerkingsverband Stichting bibliotheeknetwerk Zuid-Holland Zuidoost). Het is mogelijk dat de 
gemeente uit dit samenwerkingsverband moet stappen, hetgeen haaks kan staan op het uitgangspunt 
van de gemeente meer samen te werken om mogelijke besparingen te realiseren. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Op dit moment kost de bibliotheek, inclusief huisvesting en exclusief interne uren van de gemeente 
circa € 600.000. Er wordt een ombuiging voorgesteld van € 290.000. Volgens de huidige afspraken 
betaalt de gemeente de huisvestingskosten van het bibliotheekwerk. Zoals opgemerkt zit 
Albrandswaard voor het bibliotheekwerk in het samenwerkingsverband Stichting bibliotheeknetwerk 
Zuid-Holland Zuidoost. De subsidieverordening geeft de mogelijkheid om subsidie af te bouwen. 
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet hiervoor een redelijke termijn in acht genomen 
worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2e jaar: 
aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Opgemerkt moet 
worden dat het opzeggen van dit samenwerkingsverband automatisch inhoudt dat de beide 
bibliotheken in zijn geheel zullen verdwijnen. 
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Uitgaande van een constant niveau van de huisvestingslasten betekent dit dat de besparing op het 
subsidiebedrag aan het samenwerkingsverband zich als volgt kan gaan ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  97.000  
2014 €  193.000 
2015 €  290.000 

 
Overleg met het samenwerkingsverband zal moeten uitwijzen hoe dit het beste vormgegeven kan 
worden en of dit samenwerkingsverband in de nieuwe situatie een rol kan spelen.  
 
De bezuinigingen zouden ook (gedeeltelijk) op huisvestingskosten behaald kunnen worden. Dit zal 
worden meegenomen in het onderzoek naar het nieuwe aanbod.  
 
Op dit moment kost de bibliotheek Portland aan huisvesting € 195.000 en de bibliotheek Poortugaal € 
16.600 (de ontvangen huur voor bibliotheek Poortugaal zit in het subsidiebedrag van € 430.000). In 
Portland wordt het gebouw van de bibliotheek overigens gehuurd van woonzorg. De 
huurovereenkomst loopt tot en met 2018. Voor de inrichting van de bibliotheek Portland zijn verder 
investeringen gedaan. De kapitaalslasten hiervoor bedragen in 2011 € 140.000. De kapitaalslasten in 
Poortugaal zijn nagenoeg nihil. Dit gebouw is van de gemeente zelf en kan (als de functie van 
bibliotheek wegvalt) mogelijk worden afgestoten.  
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Bij bezuinigingen zullen alleen uren van de afdeling beheer bespaard worden als de gebouwen 
worden afgestoten en/of de huur wordt opgezegd. Verder zijn er geen personele gevolgen.  
 
Vooralsnog zal de bezuiniging extra formatie kosten bij het team bestuur voor de voorbereidingen en 
uitvoering van de voorgestelde bezuinigingen. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit worden opgevangen 
binnen de bestaande formatie. 
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Ombuiging “kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 665000220) 
Voorstel:  nr. 2 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
De totale kosten (intern en extern) voor kinderopvang en peuterspeelzalen bedragen volgens de 
begroting 2011 circa € 450.000. Hiervan heeft € 150.000 betrekking op kinderopvang en € 300.000 
betrekking op peuterspeelzalen.  
 
Bij de kinderopvang gaat het voornamelijk om huisvestingskosten. Deze kosten komen te vervallen 
door de uitvoering van het centrum ontwikkelingsplan Rhoon. De kinderopvanginstelling zal zelf voor 
huisvesting zorg dragen. 
 
De kosten voor peuterspeelzalen betreffen in hoofdzaak een subsidie aan de Stichting 
Peuterspeelzalen Albrandswaard (SPA) voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Voor 2011 
bedraagt deze subsidie circa € 220.000. Daarnaast komen de kosten van de huisvesting van de 
peuterspeelzaal gedeeltelijk ten laste van de gemeente (in 2011 circa € 32.000). Deze 
huisvestingskosten komen in 2013 te vervallen door de toekomstige huisvesting van peuterspeelzalen 
in scholen. 
 
Aanvankelijk is in de gemeentelijke meerjarenbegroting voor de periode vanaf 2012 een structurele 
bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk opgenomen van € 90.000, In dit voorstel wordt de taakstelling 
van € 90.000 per jaar verhoogd naar € 290.000 per jaar. Een belangrijk deel daarvan (circa € 180.000) 
kan worden gevonden in het wegvallen van de huisvestingslasten. Het bestuur van SPA is op de 
hoogte gebracht van het voorstel. Met het realiseren van de rest van de ombuiging is het onmogelijk 
om het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm in stand te laten. Door het bestuur van SPA worden 
de mogelijkheden en consequenties onderzocht om peuterspeelzaalwerk te gaan aanbieden als 
kinderopvang onder de Wet Kinderopvang. Ook andere gemeenten overwegen deze stap of hebben 
dit al gerealiseerd. Voor de meeste ouders betekent dit dat zij in aanmerking komen voor een 
kinderopvangtoeslag. Via de belastingdienst toeslagen wordt een deel van de kosten terugontvangen. 
De nettokosten kunnen hiermee voor deze ouders aanzienlijk dalen waardoor het 
peuterspeelzaalwerk financieel juist aantrekkelijker wordt voor hen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Sinds 1 januari 2007 valt het peuterspeelzaalwerk onder de WMO. Hierdoor vallen de 
peuterspeelzalen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en maken zij onderdeel uit van het 
gemeentelijk jeugdbeleid. De gemeente financiert, stelt kwaliteitseisen en houdt toezicht. Niet alleen 
voor ouders en kinderen vervullen peuterspeelzalen een functie, maar ook voor de gemeente. De 
peuterspeelzalen hebben voor onze gemeente de volgende functies vervuld: 

- bijdragen aan sociale cohesie; 
- vindplaats en doorverwijzen van zorgkinderen en – ouders; 
- opvoedingsondersteuning in de preventieve sfeer; 
- zorgdragen voor een doorgaande leerlijn. 
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Wanneer het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang wordt gebracht, gaat de 
peuterspeelzaal van het publieke naar het private domein en ontstaat er een andere relatie met de 
gemeente. Het zal echter altijd zo blijven dat de gemeente peuterspeelzaalwerk zal blijven subsidiëren 
voor ouders die niet in aanmerking komen voor vergoeding onder de Wet Kinderopvang. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Voor ouders die niet (beide) werken en niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag kan 
de gemeente het verschil tussen de kostprijs per uur en de ouderbijdrage in de vorm van een subsidie 
te betalen. Voor een optimale harmonisatie dienen de ouderbijdragen voor deze ouders op hetzelfde 
niveau te worden gebracht als de netto kosten voor de “kinderdagverblijfouders”. Dit kan gerealiseerd 
worden door een tabel met inkomensafhankelijke (nominale) ouderbijdragen per uur te hanteren, die 
gebaseerd is op een uurtarief van € 6,36 (maximale uurprijs kinderopvang 2011) minus de 
kinderopvangtoeslag. Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde gemeentesubsidie is 
het van belang om vooraf te weten hoeveel ouders een beroep gaan doen op de 
kinderopvangtoeslag. Het bepalen van de grootte van deze groep kan door een inventarisatie te doen 
middels een enquête.  In mei 2011 vindt vervolgoverleg plaats met SPA over de toekomst van het 
peuterspeelzaalwerk. Verwacht wordt dat daarna inzicht kan worden verstrekt in de toekomstige 
kosten van het peuterspeelzaalwerk, alsmede in de eenmalige kosten van de omzetting. 
Vooruitlopend hierop kan worden gesteld dat bij de keuze voor deze variant de gemeentelijke subsidie 
omlaag kan. Hoe dit zich exact zal ontwikkelen is op dit moment niet goed in te schatten.  
 
Om toch tot een indicatie te komen wordt aansluiting gezocht bij de voorwaarden in de 
subsidieverordening. Daarin is opgenomen dat voor de afbouw van de subsidie een redelijke termijn in 
acht genomen moet worden. Uitgangspunt is dat in het 1e jaar na opzegging: aangevraagde subsidie 
bedrag minus 1/3, 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe regeling 
en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  60.000  
2014 €  120.000 
2015 €  200.000 

 
Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Voor het  omzetten van het peuterspeelzaalwerk naar een kinderopvangorganisatie dient op de eerste 
plaats door SPA het nodige werk te worden verzet. Inzet vanuit de gemeentelijke organisatie (het 
volgen van de keuzes die worden gemaakt en de vertaling van deze keuzes naar het toekomstige 
financiële plaatje) is hierbij wel nadrukkelijk gewenst. Omdat er met de nieuwe organisatie een 
subsidierelatie blijft bestaan is de inschatting dat er als gevolg van de ombuiging geen ruimte binnen 
de formatie zal  ontstaan. De extra inzet vanuit de gemeente bij de besprekingen over de 
ombuigingen, kan naar verwachting binnen de huidige formatie worden opgevangen. 
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Ombuiging “nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten” 
 
Programma:  3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.3 Jeugd, Jongerenwerk en Ouderen Beleid (fcl 66300210 en 66300220) 
Voorstel: nr. 3 Sociaal maatschappelijk 
 
Achtergrond 
De gemeenteraad heeft in 2009 krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van 
het openbare jongerencentrum. NRY de verhuurder van het huidige gebouw, zegt uiterlijk 1-1-2013 de 
huur van het huidige openbare jongerencentrum op. Het voorstel is de nieuwbouw van de 
jongerenaccommodatie achterwege te laten, de bestaande jongerenaccommodaties (Foekepot en 
Sordino) breder inzetten en een andere organisatie van het jongerenwerk (waaronder de aanschaf 
van een loungebus). 
 
Wat is het politieke dilemma  
De nota jeugd- en jongerenbeleid stelt dat het openbaar jongerencentrum bijdraagt aan het stimuleren 
van maatschappelijke veerkracht van jongeren, door middel van het organiseren van activiteiten voor 
en door kinderen, jeugdigen en jongeren in het voor iedere jeugdige toegankelijk centrum. Het 
jongerencentrum is nu vrijwel de gehele week toegankelijk, zij het niet voor alle jeugdigen. Het risico is 
aanwezig dat bij sluiting van het openbaar jongerencentrum de jeugdigen niet naar de andere 
accommodaties gaan en daardoor meer gaan rondhangen. Overigens komt de harde kern 
overlastgevende jeugd nu ook niet naar het jongerencentrum. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De sluiting van het bestaande openbare jongerencentrum levert de volgende besparing op vanaf het 
jaar 2013: 
 

Omschrijving Besparing (in €) Toelichting 
Kosten beheer / handhaving jongerencentrum (exclusief  
€ 28.000 voor huur) 

€  32.000 Fcl 66300220 

Salariskosten beheerder €  76.000 Fcl 66300210 
Vervallen subsidie VJCA vanaf 2011 €  3.000 Fcl 66300210 
Krediet nieuwbouw € 750.000 vervalt, besparing rente en 
afschrijving (uitgaande van beoogde levensduur van 20 
jaar) en kosten onderhoud 

€  75.000 Op jaarbasis 

Totaal €  186.000  
 
Bestaande accommodaties van de Foekepot en Sordino breder inzetten: 

- PM: investeringskosten accommodaties, opslagruimte, parkeergelegenheid  
- PM: huur alternatieve accommodatie: muziekschool, sportzaal,  

Vergaderruimte / kantoor in CJG voor jongerenwerk voor activiteiten die voorheen in JCA 
plaatsvonden 

Op dit moment zijn de kosten hiervoor niet goed in te schatten. 
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De aanschaf van de loungebus, geschikt bij / voor buitenactiviteiten / evenementen (zeskamp, 
Koninginnedag en voorlichting) wordt geraamd op € 30.000. Afschrijving vindt plaats over een termijn 
van 15 jaar.  
 
De raming van de jaarlijkse lasten ziet er als volgt uit: 
 

Omschrijving Kosten (in €) 
Rente en afschrijving €  7.500 
Onderhoud en brandstof €  7.500 
Salariskosten 2 begeleiders, 2 dagdelen á 3 uur per week €  15.000 
Totaal €  30.000 

 
De kosten voor inzet op de scoutingvoorziening in Portland (investeringen) laten zich op dit moment 
moeilijk inschatten, hiermee is nog geen rekening gehouden. Ook met de eventuele salariskosten van 
2 extra jongerenwerkers (MBO niveau, afhankelijk van de aard van de aanstelling zijn de salariskosten 
circa € 100.000 per jaar) is geen rekening gehouden. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gelet 
op de te realiseren ombuiging.  
 
Per saldo bedraagt de ombuiging voorlopig € 156.000 (€ 186.000 minus € 30.000) per jaar ingaande 
2013. Naar verwachting zijn er geen extra kosten verbonden aan deze ombuiging. De besparing geeft 
voor de jaren 2012 tot en met 2015 dan het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  120.000 *)  
2014 €  156.000 
2015 €  156.000 

 
*) In de periode tot aan sluiting van het jongerencentrum en eventuele alternatieve 

voorzieningen is extra inzet nodig van het jongerenwerk. Extra inzet is nodig van de 
beleidsmedewerker jeugd, juridische zaken (contract, afspraken medegebruik, 
kostenverdeling, afdeling financiën/ gemeentelijke organisatie voor overleg met Sordino, De 
Foekepot over medegebruik van hun sociëteit).Daarnaast speelt discussie over de 
plaatsbepaling van het jongerenwerk in het brede welzijnsveld. Naar verwachting kan hierdoor 
in 2013 niet de volledige ombuiging worden gerealiseerd. Om die reden is dit bedrag verlaagd 
naar € 120.000. 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Na realisatie van de ombuiging ontstaat er binnen de afdeling bestuur van Albrandswaard een 
beperkte ruimte in de formatie van 0,10 formatie. 
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Ombuiging “meer uitkeringsgerechtigden aan de slag” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.1 Sociale zaken en WMO (fcl 66230110) 
Voorstel: nr. 4 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Eind november 2010 is wethouder Euser gestart met het project “Aan de Slag” samen met een 
(Ridderkerkse) consulent. Dit project diende meerdere doelen: 

- bekendheid van de wethouder met het bedrijfsleven en vice versa; 
- opzetten en uitbouwen van het netwerk door o.a. de sociale dienst; 
- informeren van het bedrijfsleven over de mogelijkheden van bijv. loonkostensubsidie en 

leerwerktrajecten; 
- ophalen en –via de reguliere uitvoering- matchen van vacatures voor Albrandswaardse 

bedrijven en daarmee de beoogde duurzame uitstroom; 
- zo spoedig mogelijk minimaliseren –door de duurzame uitstroom- van het cliëntenbestand van 

de gemeente Albrandswaard/Ridderkerk. 
 
Per 1 mei 2011 heeft dit al de volgende resultaten opgeleverd: 
Aantal bezochten bedrijven/werkgevers  : 31 
Opgehaalde vacatures    : 18 bij 15 bedrijven 
Geplaatste personen    : 8 Albrandswaard en 5 Ridderkerk 
 
Tevens is er een globale analyse van het Albrandswaardse klantenbestand gemaakt. 
 
Nieuwe werkwijze 
Het project is gestart als proefproject. Na de evaluatie aan het einde van het project is geconstateerd 
dat het zichtbare resultaten heeft opgeleverd. Op grond hiervan is besloten dat de werkwijze zal 
worden doorgevoerd in de organisatie van de sociale dienst in Ridderkerk. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Bij de start van het project was één van de veronderstellingen van het project dat door de bezoeken 
van de wethouder en de consulent Werk meer cliënten in kortere tijd duurzaam zouden kunnen 
uitstromen en dat dit –ook financieel gezien- een positief effect heeft op de totale kosten van het 
samenwerkingsverband. Deze inverdieneffecten zullen –vanwege de vereiste duurzaamheid- op 
langere termijn zichtbaar worden via de lagere kosten van de inkomensondersteuning WWB. De 
kosten per cliënt bedragen voor Albrandswaard al snel € 10.000 per jaar. Uitgaande van deze kosten 
wordt het mogelijk geacht in 2015 een besparing te realiseren van € 300.000 op jaarbasis.  
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Rekening houdende met aanloopkosten ziet de besparing er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als 
volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  50.000 
2013 €  125.000  
2014 €  200.000 
2015 €  300.000 

Er zijn geen invoeringskosten te verwachten. 
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Ombuiging “sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66200260) 
Voorstel:  nr. 5 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
In verband met de schaarse middelen zullen prioriteiten gesteld worden ten aanzien van 
beleidsthema’s en doelgroepen. Een mogelijkheid tot bezuiniging is de subsidie voor 
ouderenactiviteiten te verlagen. SWA is de belangrijkste professionele uitvoerder van 
ouderenactiviteiten in de gemeente en coördinator ten aanzien van vrijwillige inzet (vrijwilligerswerk en 
mantelzorg). Naast SWA zijn tal van vrijwilligersorganisaties actief. Een deel van hen ontvangt een 
waarderingssubsidie via het flankerend ouderenbeleid, zoals de ANBO, de PCOB, het diaconaal- en 
informatiecentrum, Vrouwen van nu en het Ouderenkoor Poortugaal. Daarnaast ontvangen diverse 
andere vrijwilligersorganisaties al of niet indirect subsidie voor activiteiten voor ouderen. Denk aan 
muziek- en sportverenigingen. Van het totale budget van € 290.000 heeft een bedrag van € 225.000 
betrekking op externe kosten. Dit betreft: 

 Flankerend ouderenbeleid € 38.000 
o Afhandelen subsidieaanvragen op het gebied van ouderenbeleid 

 Backoffice € 187.000 
o Vrijwilligersvacaturebank 
o Ondersteuning vrijwilligers bij thuisadministratie, plusklus, internetcafé 
o Onderenadvisering (16 uur per week) 
o Steunpunt mantelzorg 

 
Het voorstel is op de externe kosten een bedrag van € 50.000 om te buigen. Daarbij wordt vooral 
gedacht aan het laten vervallen van subsidies voor cursussen etc. en deze door de doelgroep zelf te 
laten bekostigen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Nader moet worden onderzocht hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. De gemeente 
Albrandswaard zal in de nabije toekomst net als andere gemeenten ontgroenen en vergrijzen. Het 
aantal ouderen zal flink toenemen en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor 
hen een passend activiteiten- en voorzieningenaanbod te verzorgen. Maar ouderen hebben in 
toenemende mate ook meer te besteden. Veel ouderen kunnen gebruik maken van een redelijk 
pensioen naast hun AOW. Daarmee is draagkracht aanwezig om zelf bij te dragen aan de activiteiten 
en ondersteuning die nodig is. Inmiddels is ten aanzien van Wmo voorzieningen een 
inkomens/draagkrachtgrens ingesteld. Het is te overwegen de subsidie aan ouderenorganisaties 
inclusief SWA te verlagen en de bevolking te vragen een hogere financiële bijdrage te leveren. 
Daarnaast kan een uitzondering gemaakt worden of een kortingssysteem geïntroduceerd worden voor 
financieel kwetsbaren. 
 
Een consequentie kan zijn dat de deelname van ouderen vermindert en dat vrijwilligersorganisaties 
geen kans meer zien activiteiten te organiseren en derhalve verdwijnen. Dit kan betekenen dat de 
sociale structuur van de gemeenschap onder druk komt en individuele burgers sneller vereenzamen. 
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Wat zijn de financiële gevolgen 
Het is nu niet duidelijk welke besparing wijzigingen opleveren. Dat is afhankelijk van de keuzes die 
gemaakt worden. Mocht het leiden tot verlaging of beëindiging van de subsidie aan SWA dan zal deze 
afgebouwd moeten worden omdat er personele kosten mee gemoeid zijn.  
Verder is de subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1e jaar na opzegging: 
aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag 
volgens nieuwe regeling en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  16.000 
2013 €  33.000  
2014 €  50.000 
2015 €  50.000 

 
Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Beperking van de subsidierelatie met SWA betekent mogelijk een beperkte reductie van beleidsuren 
bij de gemeente. 
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Nieuwe wens “openhouden binnenzwembad” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.4 Recreatie en Buurtveiligheid (fcl 65300410) 
Voorstel: nr. 6 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
In de begroting 2010 (en de hierbij behorende meerjarenraming 2011 tot en met 2014) is uitgegaan 
van een sluiting van het binnenzwembad. Hiermee is toen een besparing gerealiseerd van € 270.000. 
De bruikleenovereenkomst met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het binnenzwembad 
loop 30 juni 2013 af. Ruim voor die tijd wil de raad een besluit nemen over het al dan niet behouden 
van deze voorziening voor Albrandswaard. Mocht de raad besluiten het binnenzwembad open te 
houden dan moet hiervoor dekking worden gevonden. 
 
Op dit moment wordt het huidige binnenzwembad Albrandswaard jaarlijks door zo’n 80.000 mensen 
bezocht. Het gaat hierbij om: 

 9.000 recreatieve zwemmers; 
 11.000 deelnemers aan instructie zwemmen; 
 5.000 deelnemers aan doelgroepen zwemmen; 
 12.500 leerlingen voor het schoolzwemmen en 
 31.500 deelnemers aan het instructie zwemmen van de kikkersprong 

 
Als het zwembad gesloten wordt dan zullen deze groepen elders hun plek moeten vinden en/of zullen 
zij stoppen met bewegen. Wat de gevolgen hiervan zijn is niet geheel in beeld te brengen. Wel is 
duidelijk dat dit ten koste gaat van sociale contacten en dat de wachtlijsten voor het schoolzwemmen 
in deze regio zullen oplopen.  
 
Het college heeft in 2009 opdracht gegeven de haalbaarheid van een binnenzwembad voorziening in 
beeld te brengen. Dit onderzoek is indertijd uitgevoerd en maakt een vergelijking tussen 4 opties, te 
weten: 

 Zwembad sluiten; 
 Zwembad handhaven in huidig gebouw waarbij een renovatie plaats moet vinden; 
 Bouwen van een nieuw zwembad waarbij direct oplossingen worden gecreëerd voor de 

huidige knelpunten; 
 Bouwen van een nieuw zwembad op basis van de huidige afmetingen 

 
Wat willen we bereiken 
In stand houden van de voorziening voor binnenzwemmen en waarborgen dat deze voorziening naar 
de toekomst toe behouden blijft voor de gemeente. Dit bevordert de sociale contacten en stimuleert 
het bewegen van mensen. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage kan sluiting van het binnenzwembad worden 
voorkomen en kan (afhankelijk van de keuze) een modern zwembad worden gerealiseerd. 
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Wat mag het kosten 
Als het zwembad in de huidige vorm wordt doorgeëxploiteerd dan blijven de knelpunten in de 
afmetingen van het bad bestaan. De gemiddelde jaarlijkse kosten hiervan zijn in het 
onderzoeksrapport becijferd op € 322.000. Bij nieuwbouw en tegelijkertijd de opheffing van de 
knelpunten lopen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor de gemeente op naar € 603.000. De jaarlijkse 
lasten voor de gemeente bij nieuwbouw op basis van de huidige afmetingen komen uit op gemiddeld 
circa € 556.000.  
 
De financiële positie is op dit moment zodanig dat de gemeente over onvoldoende middelen beschikt 
om voor een andere optie te kiezen dan sluiting van het zwembad met ingang van 2013. Het voorstel 
is dan ook om de sluiting van het zwembad met ingang van 2013 te handhaven. Wel staat de 
gemeente open voor particuliere initiatieven om op commerciële basis een zwembad te realiseren 
binnen de gemeente en zal daaraan waar mogelijk optimaal medewerking verlenen. 
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Ombuiging “stichting Evenementen niet meer subsidiëren” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.4 Recreatie en buurtveiligheid (fcl 65400130) 
Voorstel:  nr. 7 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
De gemeente subsidieert de stichting Evenementen, voor het organiseren van braderieën en overige 
bijzondere evenementen. Doel van deze subsidie is de sociale cohesie onder de burgers te 
bewerkstelligen door het organiseren van diverse activiteiten. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente 
bedraagt € 50.000. De gemeente is voornemens dit bedrag gefaseerd af te bouwen en de financiering 
van deze activiteiten over te laten aan burgers en bedrijven.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Door de afbouw van het subsidie aan de stichting Evenementen bestaat het risico dat de betreffende 
activiteiten in de toekomst niet meer zullen worden georganiseerd. Als deze activiteiten niet door 
andere worden opgepakt is de vraag legitiem of er ook daadwerkelijk behoefte aan is.  
  
Wat zijn de financiële gevolgen 
Met de stichting Evenementen bestaat een subsidierelatie. Voor de realisatie van de besparing is de 
subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1e jaar na opzegging: aangevraagde 
subsidie bedrag minus 1/3, 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe 
regeling en/of 0. Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  20.000  
2014 €  30.000 
2015 €  50.000 

 
Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “sociaal culturele centra commerciëler maken” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.3 Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 66300120, 121 en 140) 
Voorstel: nr 8 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Voor de uitvoering van culturele activiteiten beschikt de gemeente over het sociaal cultureel centrum 
De Brinkhoeve. De beheerder betaalt een huur/pacht bijdrage aan de gemeente. Deze huurbijdrage 
(circa € 10.000 per jaar) is ontoereikend om de kosten van de Brinkhoeve (circa € 150.000) te dekken. 
De beheerder exploiteert de Brinkhoeve door het verhuren van zalen en een horecavoorziening. Het 
voorstel is te bezien in hoeverre de Brinkhoeve kostendekkend kan worden geëxploiteerd. Dit kan 
door de huren te verhogen in combinatie met het commercialiseren van de bestaande horeca 
activiteiten. Een andere mogelijkheid is dat de Brinkhoeve wordt afgestoten voor minimaal de 
boekwaarde en dat de instellingen die nu gebruik maken van de Brinkhoeve elders worden gehuisvest 
(andere schoolgebouwen of verenigingsgebouwen). 
 
Wat is het politieke dilemma 
Het is de vraag of de instellingen die gebruik maken van de Brinkhoeve een hogere huurprijs kunnen 
opbrengen. Mogelijk kunnen die de hogere huurprijs niet opbrengen en komt het voortbestaan van de 
instelling (en de activiteiten daarvan) in gevaar. Het toestaan van commerciëlere horeca activiteiten 
kan tot bezwaar leiden van andere horeca aangelegenheden. Mede gelet op het bedrag van de 
noodzakelijke ombuiging ligt afstoten van De Brinkhoeve meer voor de hand. In dat geval is het de 
vraag of voor de instellingen een geschikte andere huisvesting kan worden gevonden. Overleg met de 
instellingen zal dit uitwijzen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Op dit moment lijkt afstoten van het gebouw de Brinkhoeve de enige mogelijkheid om de 
bezuinigingsopgave te realiseren. Onderzocht zal worden of en hoe de ombuiging op een andere 
manier kan worden gerealiseerd en wat hiervan de consequenties zullen zijn. Ook de eventuele 
subsidierelatie met de instellingen speelt hierbij een rol. Er zijn vooralsnog geen incidentele kosten 
verbonden aan het onderzoek. Bij afstoting van de Brinkhoeve zal rekening moeten worden gehouden 
met het contract met de beheerder. In ieder geval zal bij de opzegging van het contract een redelijke 
opzegtermijn in acht genomen moeten worden. Uitgaande hiervan kan de besparing voor de jaren 
2012 tot en met 2015 het volgende beeld geven: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 0 
2013 € 70.000 
2014 € 140.000 
2015 € 140.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan de invoering van dit voorstel. 
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Ombuiging “leerlingenvervoer anders regelen” 
 
Programma: 3  Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.2 Educatie (fcl 64800131 en 132) 
Voorstel: nr. 9 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Door het toenemende aantal leerlingen dat gebruik van het vervoer maakt dreigen de kosten voor het 
vervoer onbeheersbaar groot te worden. Leerlingen worden nu thuis opgehaald en gebracht. De 
gemeente is verplicht om voor dit vervoer een voorziening te treffen. Benoemd wordt dat dit zou 
kunnen door middel van aangepast vervoer, maar het kan ook via andere voorzieningen bijvoorbeeld 
alleen een financiële bijdrage. Voorgesteld wordt om ouders een financiële bijdrage te geven zodat zij 
zelf het vervoer gaan regelen. Hierbij is het mogelijk om door het invoeren van een inkomensgrens de 
sociaal zwakkere te ontzien en voor die kinderen het vervoer wel te blijven regelen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Ouders worden weer zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Dit zal in eerste instantie onrust gaan 
geven bij diegene die hun kind niet zelf kunnen wegbrengen en halen. Door de financiële bijdrage zijn 
ouders wellicht zelf in staat om het gezamenlijk vervoer, wat nu door de gemeente worden geregeld, 
zelf uit te voeren. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting 2011 is nog een bedrag opgenomen van circa € 174.000. Al jaren wordt in de 
jaarrekening gemeld dat dit bedrag niet toereikend is en dat aanpassing plaats zal vinden bij de 
raadsbehandeling over een nieuwe verordening voor leerlingen vervoer. De werkelijke kosten zijn al 
enkele jaren veel hoger dan begroot (2008: € 214.000, 2009: € 227.000 en 2010 € 302.000). Voor het 
jaar 2011 wordt ingeschat dat de kosten voor alleen het vervoer zullen uitkomen op € 350.000. Door 
de ouders een kilometervergoeding van  € 0.19/km te geven, komt het jaarlijkse budget uit op € 
240.000 en kan er een besparing op de werkelijke kosten worden ingeboekt van circa € 110,000 
structureel. Per saldo resteert er daardoor een extra middelenbeslag van € 66.000 structureel  
(€ 240.000 minus € 174.000). De extra uitgaven geven voor de jaren 2012 tot en met 2015 het 
volgende beeld: 
 

Jaar Kosten (in €) 
2012 - € 66.000 
2013 - € 66.000 
2014 - € 66.000 
2015 - € 66.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Toetsing van de aanvraag zal plaats blijven vinden waardoor dit geen extra bezuiniging op de 
personeelkosten zal hebben. 
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Ombuiging “vraagwijzer anders organiseren” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66220110) 
Voorstel: nr. 10 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Op dit moment lopen Wmo aanvragen langs twee loketten: front office bij Vraagwijzer SWA en 
backoffice bij Wijzerplaats Ridderkerk. De vraag is of dit efficiënter en goedkoper kan. Momenteel 
wordt een onderzoek uitgezet naar de kostprijs van Vraagwijzer. Belangrijke onderzoeksvraag is: wat 
doet Vraagwijzer en voor welke prijs? De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang bij het 
begroten van de subsidie Vraagwijzer c.q. voor het bepalen van de inhoud van het product 
Vraagwijzer.  
 
De totale kosten voor Vraagwijzer bedragen € 148.000 (op basis van 60 uur uitvoering per week). 
Hiervoor worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Loket Wmo (elke dag fysiek spreekuur in Rhoon 
 Afhandeling simpele aanvragen huishoudelijke hulp 
 Doorgeleiding complexe aanvragen huishoudelijke hulp en aanvragen andere voorzieningen 

zoals trapliften, rolstoelen e.d. naar de Wijzerplaats Ridderkerk 
 Informatieverstrekking op het gebied van de Wmo 
 Doorverwijzing van cliënten naar andere organisaties binnen en buiten Albrandswaard, zoals 

bijvoorbeeld sociale zekerheid naar Ridderkerk 
 
Het voorstel is op het totale budget van € 148.000 een bedrag van € 48.000 om te buigen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Onderzocht moet worden hoe deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. Er zijn verschillende 
scenario’s denkbaar, zoals: het onderbrengen van Vraagwijzer bij Wijzerplaats, of het onderbrengen 
van Vraagwijzer binnen de gemeente, of het afslanken van het takenpakket bij Vraagwijzer. Dit laatste 
uit de wetenschap dat Vraagwijzer meer doet dan alleen de wettelijk taak loket Wmo: laagdrempelig 
verzorgen van informatie met betrekking tot de Wmo. Een andere wettelijke taak van de gemeente is 
het behandelen van aanvragen Wmo. In Albrandswaard is er voor gekozen dit onder te brengen bij 
Vraagwijzer en Wijzerplaats. Verder lijkt Vraagwijzer ook belangrijk als portaal voor ouderen naar 
verdere zorg en ondersteuning. Belangrijk is ook hoe de te nemen bezuinigingsmaatregelen zich 
verhouden met de wens tot kanteling van de Wmo.  
  
Wat zijn de financiële gevolgen 
Het is nu niet duidelijk welke besparing wijzigingen opleveren. Mocht het leiden tot verlaging of 
beëindiging van deze subsidie aan SWA dan zal deze afgebouwd moeten worden omdat er personele 
kosten mee gemoeid zijn. Hierbij is de subsidieverordening leidend. Uitgangspunt hierin is dat in het 1e 
jaar na opzegging: aangevraagde subsidie bedrag minus 1/3, 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 
2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0.  
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Op basis hiervan kan de besparing zich als volgt ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  16.000 
2013 €  32.000  
2014 €  48.000 
2015 €  48.000 

 
Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Idem als hierboven. Beperking van de subsidierelatie met SWA betekent mogelijk een beperkte 
reductie van beleidsuren. 
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Ombuiging “muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.2 Educatie (fcl 65110110) 
Voorstel: nr. 11 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Op dit moment is er een overeenkomst met de Stichting Vonk (voorheen Kreater) voor het geven van 
muziekonderwijs en het bieden van een basisschool steunfunctie. In het schooljaar 2009/2010 hebben 
60 leerlingen gebruik gemaakt van het aanbod. Naast dit aanbod worden er door de Stichting Vonk 
educatieve projecten verzorgd op scholen en wordt instructie/begeleiding geboden aan docenten van 
alle basisscholen. Volwassenen die gebruik maken van Stichting Vonk betalen de kostprijs. Het 
voorstel is de muziekeducatie over te laten aan ouders en eventueel (muziek-) verenigingen 
 
Wat is het politieke dilemma 
Door de ombuiging vervalt de mogelijkheid voor muziekonderwijs door Stichting Vonk aan kinderen. 
Lokale verenigingen zoals Volharding en La Bona Futura kunnen hier op inhaken. Voor de instructie 
en begeleiding van docenten ontvangen de scholen een vergoeding van het ministerie. De eventuele 
inzet van de Stichting Vonk of een andere aanbieder kan dan hieruit worden bekostigd. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Per schooljaar kost het huidige aanbod muziekonderwijs via Stichting Vonk € 69.000. Dit is als volgt 
samengesteld: 

 Kosten steunfunctie (begeleiding docenten)  € 27.000 
 Muzieklessen (minus eigen bijdrage)   € 19.000 
 Overig (administratie, werving, huisvesting etc)  € 23.000 

 
Met de Stichting Vonk loopt een overeenkomst. In de overeenkomst is voor beide partijen de 
mogelijkheid tot beëindiging opgenomen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 
Structureel is de maximale besparing € 69.000. Incidenteel zal eenmalig rekening gehouden moeten 
worden met eventueel verschuldigde bedragen, voortvloeiende uit de wachtgeldregeling voor 
leerkrachten. In overleg is aangegeven dat dit ongeveer € 30.000 zal bedragen. Omdat de bedragen 
per kalenderjaar worden verstrekt en de lessen per schooljaar worden gegeven loopt de gemeente 
steeds een half jaar achter met betalingen. 
 
De besparing op het muziekonderwijs ziet er na realisatie als volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 *) €  4.000 
2013 €  69.000  
2014 €  69.000 
2015 €  69.000 

 
*) 50% van € 69.000 minus € 30.000 
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Wat zijn de personele gevolgen 
Nihil, het gaat alleen om de uren van evaluatiegesprekken met de Stichting Vonk en de uren gemoeid 
met de subsidieverstrekking. 
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Ombuiging “gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.4 Recreatie en Buurtveiligheid (fcl 65400110) 
Voorstel:  nr. 12 Sociaal Maatschappelijk 
  
Achtergrond 
Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur (incl. waarderingssubsidies) afschaffen en overlaten 
aan inwoners, organisaties en bedrijven. Wel zal de zogenaamde 1%-regeling worden gehandhaafd 
(deel dat ten laste van de grondexploitatie kan worden besteed aan kunst). 
 
Wat is het politieke dilemma 
Kunst: Van oudsher wordt door overheidsinstanties kunst in de openbare ruimte geplaatst en 
onderhouden. Kunst spreekt tot de verbeelding en lokt reacties uit. Wanneer de gemeentelijke 
bemoeienis met kunst afgeschaft wordt zal er in ieder geval voor het onderhoud en/of huur van de 
bestaande kunst en te plaatsen kunst uit de 1% regeling een oplossing gezocht moeten worden. Op 
dit moment is er voor kunst in Portland vanuit de OMMIJ nog € 200.000 beschikbaar (inclusief een 
bedrag van € 50.000 van woningcorporatie Vestia). 
 
Bemoeienis met Cultuur afschaffen en overlaten aan inwoners en bedrijven: Voor sommige 
verenigingen zal dit kunnen betekenen dat zij hun hoofd niet meer boven water kunnen houden. In de 
maanden februari t/m april 2011 worden er gesprekken gevoerd met alle gesubsidieerde instellingen 
over de mogelijke gevolgen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De totale kosten voor 2011 zijn begroot op circa € 67.000. Dit bestaat uit: 

 Kunstobjecten/Beeldende vormgeving 
o onderhoud € 4.000 
o aankoop € 7.000 
o verzekeringen € 10.000 

 Culturele activiteiten/stimulering 
o Subsidies en bijdragen € 47.000. 

 
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet voor het afbouwen van subsidies een redelijke termijn 
in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2e 
jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe regeling en/of 0. Voor enkele 
subsidies op het gebied van Cultuur is dit aan de orde (onder andere Oranjecomités, Volharding, La 
Bona Futura). Daarnaast moet rekening worden gehouden met hogere kosten voor onderhoud en 
verzekering als gevolg van nog te plaatsen kunstobjecten (waaronder die in Portland). 
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Naar verwachting kan € 50.000 worden omgebogen. Rekening houdende met bovengenoemde 
bepalingen uit de AWB ziet de ombuiging er als volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 *) €  21.000 
2013 €  35.000  
2014 €  50.000 
2015 €  50.000 

 
*) Vervallen aankoop € 7.000 en 1/3 deel van € 43.000. 
 
Er zijn geen incidentele kosten verbonden aan deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Op dit moment is er 3.3 fte beschikbaar als combifunctionaris voor Onderwijs, Sport en Cultuur. Deze 
functies worden extern (bv. bij de bibliotheek of een andere stichting) ingevuld. De kosten hiervan 
komen voor 40% ten laste van het rijk en 60% wordt door de gemeente betaald. Voorkomen moet 
worden dat de bijdrage van het Rijk komt te vervallen. Na afronding van de opzegging van de 
subsidies zal er 0,3 fte vrijvallen. 
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Ombuiging “subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 2.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66140520) 
Voorstel:  nr. 13 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
De gemeente reikt ongeveer 2000 Rotterdampassen per jaar uit. De pas heeft een kostprijs van  
€ 58. Iedereen kan deze pas kopen, 65 +ers krijgen, ongeacht hun draagkracht, een bijdrage van de 
gemeente van € 40. De sociaal niet-zwakkere krijgen deze bijdrage op dit moment dus ook. Door een 
selectiever subsidiebeleid bij de uitreiking van de pas kan een aanzienlijke besparing worden behaald.  
Voorgesteld wordt om alleen nog de sociaal zwakkere te subsidiëren bij de aanschaf van de pas. 
Overige doelgroepen kunnen de pas tegen kostprijs natuurlijk blijven aanschaffen. Deze doelgroep 
dient nog nader te worden bepaald. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Door toepassing van het selectiever beleid doet u recht aan de doelstelling van de pas.   
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Nu is er een budget van circa € 70.000 benodigd. (kosten €100.000 minus inkomsten € 30.000). Door 
invoering kan er naar schatting een bezuiniging van circa € 50.000 worden behaald. Dit pas vanaf 
2012. Uitgaande van bovenstaande kan de besparing zich voor de jaren 2012 tot en met 2015 als 
volgt kan gaan ontwikkelen: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  50.000  
2014 €  50.000 
2015 €  50.000 

 
Er zijn vooralsnog geen incidentele kosten verbonden aan de invoering van dit voorstel. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan de invoering van dit voorstel. 
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Nieuwe wens “uitvoering monumentenbeleid” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.1 Wijkgericht Werken (fcl 65410110) 
Voorstel: nr. 14 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Albrandswaard kent op dit moment ca. 170 panden en objecten met een grote cultuurhistorische 
waarde. Alhoewel er in Albrandswaard in het algemeen waardering is voor historische monumenten, 
pittoreske dorpsgezichten en oude landschappelijke structuren, blijkt het niet eenvoudig deze 
waardering tot uitdrukking te brengen in een algemeen gedragen en doeltreffend beleid. 
De oriëntatie op formulering, toepassing en evaluatie van beleid loopt al jaren, en is het stadium van 
een nut-en-noodzaakdiscussie nooit echt ontstegen. Vanaf 2001 zijn panden en objecten beschermd 
volgens het zogenaamde 'Stimulerend monumentenbeleid met beperkte bescherming'. Hierbij 
mochten eigenaren enerzijds hun gemeentelijke monumentale panden of objecten niet slopen, en 
anderzijds werd hen gevraagd/gestimuleerd hun bezit vrijwillig voor te dragen voor 'volledige 
bescherming'. Vanaf 2002 werd, vanwege bezuiniging, geen prioriteit gegeven aan een concrete 
invulling van het uitdragen van het monumentenbeleid naar eigenaren.  
 
Het college uitvoeringsprogramma bevat de ambitie aan monumentenbeleid een impuls te geven.  
Dat hernieuwde beleid, dat is beschreven in de notitie “Monumentenbeleid gemeente Albrandswaard, 
over beschermen van Monumenten en het uitdragen van beleid” moet ervoor zorgen dat het imago 
'dorpen tussen groen en stad, met authentieke dorpskernen' behouden blijft. Een goede communicatie 
met monument-eigenaren en ondersteuning bij de instandhouding van panden en objecten is daarbij 
van essentieel belang. 
 
Wat willen we bereiken 
We willen het monumentenbeleid meer en (financieel) betere impulsen geven. Om te komen tot een 
hernieuwd en actueel beleid is een herbezinning op de kernwaarden en uitgangspunten van bestaand 
beleid noodzakelijk. Deze uitgangspunten vormen de basiselementen van het hernieuwde 
monumentenbeleid. Dit zijn de volgende:  

 Dorpen tussen groen en stad, met authentieke dorpskernen. Dat imago en die uitstraling 
willen we behouden. Daarom zullen we er met zijn allen van doordrongen moeten zijn dat we 
onze monumentale panden/objecten moeten beschermen. Deze grondgedachte moeten we 
ook uitdragen met brede aandacht voor de monumenten. 

 Met het oog op rechtsgelijkheid voor alle monumenteigenaren staan we een consistent beleid 
voor. Op grond hiervan willen we de lijst met monumenten niet verkleinen door de 
monumentale status van de reeds aangewezen panden/objecten in te trekken. Daarom zijn 
we ook geen voorstander van de verhoging van de ondergrens van de waarderingsgrondslag. 
Deze ligt nu op 10 punten. Onder deze grens komt een pand/object niet voor op de 
monumentenlijst. De score wordt opgebouwd aan de hand van een aantal factoren: de 
cultuurhistorische waarde, de architectonische en belevingswaarde, de situering en de mate 
waarin het gebouw herstelbaar is. 

 Een derde uitgangspunt is dat zogenaamde verminkingen én sloop van monumenten moeten 
worden tegengegaan. Bij gemeentelijke monumenten gaan we voor volledige bescherming 
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van de buitenzijde van het pand. Dat betekent dat we teruggaan naar een meer dwingend 
vergunningregiem. Dat komt ook door de wetswijzigingen die dat verplichten.  

 Onder verminking wordt verstaan: een afbreuk aan de oorspronkelijkheid van het object.  
 
Wanneer een eigenaar van een monumentaal pand een bouwaanvraag indient, wordt gekeken naar 
de oorspronkelijkheid van het object. Deze oorspronkelijkheid moet intact blijven. 
 
Wat gaan we er voor doen 
Het monumentenbeleid van de gemeente Albrandswaard bestaat uit een aantal wettelijke 
voorschriften, uitgangspunten en basisvoorwaarden. Daarbovenop stellen wij u een aantal 
‘ondersteunende maatregelen’ voor om het monumentenbeleid van Albrandswaard, naar eigenaren 
toe, zo optimaal mogelijk uit te dragen. Het hernieuwde beleid kent een vijftal hoofdthema’s: 
behouden, beschermen, uitdragen, herontwikkelen/herbestemmen en beeldbepalende panden. 
 
Wat mag het kosten 
De kosten voor uitvoering van het monumentenbeleid zoals beschreven in de notitie vallen uiteen in 
de kosten van ambtelijke ondersteuning en overige externe kosten. De uren van de ambtelijke 
ondersteuning (660 uur) zijn reeds opgenomen in de meerjarenraming. De externe jaarlijkse kosten 
laten zich als volgt specificeren: 
 
Kosten ondersteunende maatregelen  
Omschrijving Kosten jaarbasis/eenmalig* 
Instellen klankbordgroep 6 leden (vacatiegelden, scholing, 
reiskosten) 

€ 5.000 

Betrekken van eigenaren bij de jaarlijkse Open Monumenten 
Dag 

Reeds opgenomen in  
meerjarenbegroting 

Verhoging budget laagrentende leningen met 
€ 250.000 

€ 5.000 

Opstarten monumentensite Reeds opgenomen in  
Meerjarenbegroting 

Aanschaf 200 monumentenschildjes € 20 per stuk                            € 4.000* 
Bijdrage opname pand/object door de Monumentenwacht 
Zuid-Holland (1 maal per 4 jaar voor max. € 200 per opname 
voor maximaal 50 monumenten per jaar) 

€ 10.000 

Organiseren van 2 lezingen per jaar €   1.500 
Instellen schilderfonds op jaarbasis €   5.000 
Totaal € 30.500 
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De raad heeft aangegeven dat de gemeente zich beperkt tot het voeren van de regie. Hiervoor is 0,6 
fte ambtelijke ondersteuning beschikbaar. Om deze reden is het voorstel af te zien van het 
beschikbaar stellen van een budget voor de verdere uitvoering. Uitgaande van bovenstaande kunnen 
de kosten zich voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt kan gaan ontwikkelen: 
 

Jaar Kosten (in €) 
2012 €  0 
2013 €  0 
2014 €  0 
2015 €  0 
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Ombuiging “vluchtelingenwerk overlaten aan vrijwilligers” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.1 Sociale Zaken en WMO (fcl 66210430) 
Voorstel: 15 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
Het huisvesten van asielzoekers is een wettelijke taak voor gemeenten. De gemeente Albrandswaard 
voorziet hierin. Voor het begeleiden van vluchtelingen verstrekt de gemeente een subsidie van circa  
€ 47.000 per jaar aan onder meer de stichting Vluchtelingen Werk. De gemeente is voornemens deze 
subsidierelatie af te bouwen en de begeleiding over te laten aan vrijwilligers. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Het betreft geen wettelijke taak van de gemeente. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De subsidieverordening geeft de mogelijkheid om subsidie af te bouwen. Volgens de Algemene Wet 
Bestuursrecht moet hiervoor een redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na 
opzegging: aangevraagde bedrag minus 1/3. 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag 
volgens nieuwe regeling en/of 0. De besparing die kan worden gerealiseerd ziet er dan als volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  15.000  
2014 €  30.000 
2015 €  47.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “subsidies verminderen” 
 
Programma: 3 Kennis en Welzijn 
Programmaonderdeel: 3.3 Jeugd, Jongeren en Ouderen Beleid (fcl 65300110) 
Voorstel: 16 Sociaal Maatschappelijk 
 
Achtergrond 
In 2010 is het subsidiebeleid veranderd. Er is een nieuwe verordening vastgesteld en er zijn, op basis 
van de door de raad vastgestelde sportnotitie uitvoeringsregels door het college vastgesteld. Met de 
waarderingsubsidies wordt beoogd de (sport)verenigingen te stimuleren jeugd en jongeren, 55 
plussers en minder validen een mogelijkheid tot sportbeoefening te bieden. Verenigingen uit 
Albrandswaard kunnen aanspraak maken op: 
 

 Een basisbedrag van € 250 per vereniging; 
 € 5 voor een jeugdlid van 0 t/m 12 jaar; 
 € 7 voor een jeugdlid van 13 t/m 18 jaar; 
 € 100 bij 10 tot 100 actief sportende leden en € 200 bij meer dan 100 actieve leden van 55+; 
 € 250 per openbaar sportevenement; 
 € 250 bij een sportactiviteit voor minder validen; 
 € 500 bij de opstart van een afdeling voor minder validen. 

 
Van de waarderingssubsidies maken ongeveer 30 instellingen gebruik. Het voorstel is deze 
waarderingssubsidies af te schaffen met ingang van 2012. Overigens blijft de gemeente 
verantwoordelijk voor de sportinfrastructuur, zoals velden en gebouwen. In de sportnotitie is 
opgenomen om het verzorgende beheer over te dragen aan de sportverenigingen voor zover dit nog 
niet gebeurd is. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Sport is een middel dat verschillende doelen dient, het bevordert de gezondheid, het brengt normen 
en waarden bij en het leert jeugd en volwassenen om te gaan met teleurstellingen en overwinningen. 
Daarbij wordt er bij sportverenigingen veel aan jeugd- en jongerenwerk gedaan. 84% van de 
basisschooljeugd in Albrandswaard is lid van een sportvereniging. Het stopzetten van de subsidie treft 
een grote groep sporters en kan maatschappelijke onrust veroorzaken. Daarnaast kan het leiden tot 
onbegrip, vanwege het grote aantal personen dat hiermee wordt bereikt. Overigens is het gemiddeld 
bedrag van de waarderingssubsidies per instelling beperkt, waardoor er geen financiële problemen 
zijn te verwachten. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Aan waarderingssubsidies wordt per jaar circa € 23.000 verleend. De subsidieverordening geeft de 
mogelijkheid om subsidie af te bouwen. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht moet hiervoor een 
redelijke termijn in acht genomen worden. Uitgangspunt is 1e jaar na opzegging: aangevraagde 
bedrag minus 1/3. 2e jaar: aangevraagde bedrag minus 2/3, 3e jaar: bedrag volgens nieuwe regeling 
en/of 0. De besparing die kan worden gerealiseerd ziet er dan als volgt uit: 
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Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  10.000  
2014 €  16.000 
2015 €  23.000 

 
De sportstichting ontvangt circa € 20.500 per jaar. Dit bedrag blijft gehandhaafd. Er zijn geen 
incidentele kosten verbonden aan dit ombuigingsvoorstel. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Bij het volledig wegvallen van de waarderingssubsidie kan een personele besparing worden 
gerealiseerd van circa 300 uur (subsidieformulieren sturen, controleren en toetsen aanvragen, 
nabellen, gesprekken met verenigingen en instellingen, collegevoorstel maken, subsidiebeschikkingen 
versturen).
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Ombuiging “intensivering samenwerking BAR gemeenten” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 1 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Intensivering samenwerken BAR gemeenten (plan/businesscase opstellen om haalbaarheid te 
toetsen). In september 2010 hebben de BAR directie de intentie uitgesproken om de samenwerking te 
intensiveren. De beoogde richting vereist op een aantal terreinen (bijvoorbeeld ICT) investeringen die 
in een later stadium voordeel opleveren. Een businesscase op BAR schaal is daarbij een goed 
hulpmiddel om in beeld te brengen wat de mogelijke opbrengsten op termijn kunnen zijn. Uiteraard 
moet de businesscase breed worden opgezet. Het is duidelijk dat drie gemeenten met een 
gezamenlijk personeelsbestand van ± 765 fte grote efficiencyslagen kan maken. In de 
ombuigingsvoorstellen is de voorlopige opbrengst op termijn ingeschat op € 700.000,- voor de 
gemeente Albrandswaard. 
 
Wat is het politieke dilemma. 
Het dilemma is dat het vrij lastig is de politiek ervan te overtuigen dat op een aantal terreinen (op korte 
termijn) geïnvesteerd moet worden om op termijn ombuigingen te kunnen realiseren. Er zal 
gemotiveerd aangegeven moeten worden waarom er forse bedragen worden gevraagd om een 
investering op het terrein van bijvoorbeeld ICT te doen terwijl de baten niet direct of later zichtbaar 
worden.  
 
Wat zijn de financiële gevolgen. 
Een eerste offerte voor een beperkte businesscase geeft aan dat de initiële kosten ± € 35.000,- 
bedragen. Deze offerte is nog niet besproken in het BAR directie overleg en stuurgroep BAR. De 
komende periode zal duidelijk moeten worden of de gemeenten samen deze businesscase gaan 
opzetten. De businesscase zal inzicht geven in de werkelijke besparingen. Uitgangspunt bij de 
onderstaande aanname is dat de colleges de gemeentesecretarissen de opdracht geven om de 
werkzaamheden zo te organiseren dat er op het totaal van 7651 fte in vier jaar 70 fte bespaard kan 
worden. Uitgaande van €  50.000 per fte levert dat het volgende meerjarenbeeld op: 
 

Jaar Besparing fte’s Totaal BAR Aandeel 
Albrandswaard 2 

2012 10 x € 50.000 €  500.000 €  100.000 
2013 30 x € 50.000 €  1.500.000 €  300.000 
2014 50 x € 50.000 €  2.500.000 €  500.000 
2015 70 x € 50.000 €  3.500.000 €  700.000 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Het is noodzakelijk dat de huidige beschikbare formatie efficiënter wordt ingezet. Vaak is het nog zo 
dat organisaties hetzelfde “wiel aan het uitvinden” zijn. Het gaat dan niet alleen om verordeningen en 

                                                   
1 Barendrecht 304 en Ridderkerk 324 fte. 
2 Gebaseerd op een verhouding 2:2:1. 
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regelingen maar ook beleid wordt in drie gemeenten bedacht. Dit kan en moet efficiënter. Is het nog te 
verkopen dat in beide gemeenten een nieuwe Werkkostenregeling wordt gemaakt, een nota 
Verbonden Partijen wordt opgesteld, Jeugdbeleid wordt bedacht, financiële circulaires worden 
vertaald etc. Formatieruimte die beschikbaar is of komt kan beter (of soms niet) worden ingezet. 
Uitkomst kan ook zijn dat ambtenaren in algemene dienst worden aangesteld zodat ze flexibeler (in 
drie organisaties) kunnen worden ingezet. 
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Ombuiging “verdeling werken op kantoor-thuiswerken” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 2 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
In het HRM beleidsplan wordt Het Nieuwe Werken (HNW) tot speerpunt benoemd van de 
organisatieontwikkeling. Eén van de onderdelen van HNW is de mogelijkheid voor iedereen die dat wil 
en waarbij het kan om tijd en plaatsonafhankelijk te werken. Daarnaast heeft het college gekozen voor 
meer inbreng van burgers, bedrijven en instellingen. Er wordt niet alleen gevraagd mee te denken 
maar vooral ook mee te doen. De ultieme gewenste situatie is een klein, compact ambtelijk apparaat 
dat ervoor zorgt dat dingen voor elkaar komen, dat de gemeente een voorziening realiseert waarbij 
diezelfde voorziening wordt onderhouden en geëxploiteerd door de gemeenschap zelf. Al met al een 
kleiner ambtelijk apparaat waarbij medewerkers niet meer vijf dagen in de week op kantoor aanwezig 
zijn.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Er is geen sprake van een politiek dilemma als het gaat om het bedrijfsvoeringaspect van het al dan 
niet in een bepaalde omvang thuis of elders werken. Er zal wel met volle overtuiging moeten worden 
gekozen voor een bepaald concept wil daar de toekomstige huisvesting (vanaf 2018) op kunnen 
worden afgestemd.  
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De huidige kosten die gemaakt worden voor de huur van het gebouw aan de Hofhoek 5 zijn globaal 
als volgt: 
 

Omschrijving Bedrag 
Huur ± 3.150 m² excl. PZ €  554.000 
Huur 57 parkeerplaatsen €  65.000 
Service kosten €  126.000 
Schoonmaakkosten €  25.500 
Onderhoud gebouw €  20.000 
Totaal €  790.500 

 
Exclusief de parkeerplaatsen kost het gebouw aan de Hofhoek € 230 per m². 
 
Medio 2010 is er sprake van 147 werkplekken in het gebouw aan de Hofhoek (opbrengst 
overheadanalyse proces CQ). Er is op basis van de geldende normen (medio 2010) ruimte om ± 30 
werkplekken te realiseren. Hierin is al rekening gehouden met ontwikkelingen als verkoop CAI, afbouw 
VINEX etc.  
 
Uitwerking 
De jaren 2011 en 2012 worden gebruikt voor het invoeren van mogelijkheden om tijd en plaats 
onafhankelijk te werken. Met ingang van 2013 kan door herschikking van de huidige indeling van 
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werkplekken 1.000 m² vrijgespeeld worden en worden overgegaan tot onderverhuur (dit zijn drie 
vleugels met de omvang van de ruimte die nu door P&O, Communicatie, Juridische Zaken en 
Financiën wordt gebruikt). Tegelijkertijd kan het aantal door Albrandswaard gehuurde parkeerplaatsen 
fors worden teruggebracht. Dit past in de filosofie van HNW maar ook in die van de duurzame 
gemeente. 
 
Als met ingang van 1 januari 2013 1.000 m² wordt onderverhuurd tegen kostprijs van de gemeente 
verlaagd dat de huisvestingslasten (excl. index) met € 230.000. Gefaseerd afstoten van 
parkeerplaatsen tot 20 reduceert de huurlasten (excl. index) van de gemeente met: 
 2012 (10)  € 11.400 
 2013 (20)  € 22.800 
 2014 (30)  € 34.200 
 2015 (37)  € 42.180 
 
Nog niet is onderzocht of en welke afspraken er zijn met de RET (Park and Ride op het Metroplein).  
 
De besparing ziet er voor de jaren 2012 tot en met 2015 als volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  11.000 
2013 €  253.000  
2014 €  264.000 
2015 €  272.000 

 
Contractueel is het mogelijk om over te gaan tot onderverhuur. Hiervoor is wel toestemming van de 
eigenaar nodig. Overigens is het wellicht ook mogelijk de vrijkomende ruimte aan de eigenaar 
beschikbaar te stellen. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Bij volledige acceptatie en introductie betekent HNW dat medewerkers anders gaan werken. Tijd en 
plaats onafhankelijk en met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Medewerkers zijn niet meer 
vijf dagen in de week op kantoor. Gecombineerd met het verder doorvoeren van de regiegemeente 
betekent dit een fors lagere behoefte aan kantoorruimte maar ook een gereduceerde organisatie. 
Deze laatste voordelen komen in het voorstel intensivering samenwerking BAR gemeenten tot 
uitdrukking. 
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Ombuiging “verminderen aantal wethouders in nieuwe 
zittingsperiode” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking 
Voorstel: nr. 3 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Tot de huidige collegeperiode was er in Albrandswaard sprake van een college met drie fulltime 
portefeuillehouders. De coalitiepartijen hebben in april 2010 besloten om de taken onder te verdelen in 
vier portefeuilles. Twee van de vier wethouders zijn aangesteld voor 75%. In totaal is er sprake van 
3,5 fte wethouders. Voorstel is om met ingang van de volgende periode het aantal fulltime wethouders 
terug te brengen tot 2,0. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Er is niet zozeer sprake van een politiek dilemma. Het college kan nu besluiten om het aantal 
portefeuillehouder te verminderen na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2014). Bij de 
collegeonderhandelingen in 2014 kan dan bij de collegevorming worden bezien of met 2 fulltime 
wethouders (al dan niet parttime ingevuld) kan worden volstaan. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Het terugbrengen met 1,5 fte van het aantal wethouders levert in 2014 € 100.000 op (mei-december). 
Vanaf 2015 is dat bedrag € 150.000. De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en 
met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  0  
2014 €  100.000 
2015 €  150.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Geen. 
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Ombuiging “mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden” 
 
Programma:   
Programmaonderdeel:  
Voorstel: nr. 4 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Het is mogelijk om gemeentelijke objecten (lantaarnpalen, abri. e.d.) te voorzien van reclame.  Ook 
kunnen er langs de A15 zelfstandige reclamemasten worden geplaatst. Op deze wijze kan de 
gemeente extra opbrengsten realiseren. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Reclame-uitingen kunnen een verstoring van het straatbeeld geven. Ook kan de verkeersveiligheid in 
het geding komen.  Om deze keuze te kunnen maken zal er eerst een beleidsvisie moeten komen 
waar en welke reclame uitingen mogelijk zijn. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Door het nog ontbreken van een beleidsvisie en een aanbestedingstraject wat doorlopen moet worden 
kunnen reclamemasten pas op de langere termijn worden geplaatst.  In verband met het invoeren van 
het nieuwe beleid en de aanbesteding kan er in 2012 een bedrag van € 75.000,- worden behaald, 
vanaf 2013 kan er € 150.000,- structureel worden ingeboekt. Deze inschatting komt bij de bedragen 
die reeds in de begroting van 2011 zijn opgenomen te weten 2011; € 50.000,-, 2012: € 75.000,- en 
vanaf 2013 100.000,-. De geraamde extra opbrengst voor dit voorstel en de totale opbrengst voor de 
reclame uitingen geven dan het volgende beeld voor de jaren 2012 tot en met 2015: 
 

Jaar Besparing (in €) dit 
voorstel 

Totale extra opbrengst 
reclame uitingen 

2012 €  75.000 €  150.000 
2013 €  150.000  €  250.000  
2014 €  150.000 €  250.000 
2015 €  150.000 €  250.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
De beleidsvisie en aanbestedingstraject zullen moeten worden opgestart  lopende contracten moeten 
bijgehouden worden.  Ingeschat wordt dat hiervoor  structureel 0.2 fte voor nodig is. Naar verwachting 
kan dit binnen de bestaande formatie worden opgevangen. 
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Ombuiging “selectief verzekeringsbeleid” 
 
Programma: 6 Middelen en economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking 
Voorstel:  nr. 5 Bedrijfvoering 
 
Achtergrond 
Het is al enige tijd geleden dat onze verzekeringsportefeuille is nagekeken. Bij een Quick scan is 
gebleken dat ook de begrote bedragen niet in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. 
Ook is gebleken dat opgenomen herbouwwaarden niet overeenstemmen met de werkelijkheid. 
Kortom, een actualisering van alle verzekeringen kan een aanzienlijke besparing opleveren.  Bij deze 
actualisering kunnen ook nog de volgende zaken meegenomen worden: 

1. verzekerde waarde nagaan 
2. slimme inkoop van verzekering ( bij  1 tussenpersoon) 
3. verhogen eigen risico 
4. alleen echt noodzakelijk zaken verzekeren 

 
Wat is het politieke dilemma 
Geen.   
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de huidige begroting is een totaal bedrag van circa € 250.000,- opgenomen (exclusief de structurele 
bezuiniging van € 30.000,- uit de begroting 2010). In werkelijkheid is er slechts circa € 180.000,- 
betaald aan de diverse premies. Door een actualisering van de portefeuille kan van de totale premie 
nog circa € 60.000,- worden bespaard. De totale ombuiging kan dus € 100.000,- bedragen. Door 
opzegging kan € 50.000,- pas ingeboekt worden in 2013. De mogelijke besparingen geven dan voor 
de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  50.000 
2013 €  100.000  
2014 €  100.000 
2015 €  100.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Geen. 
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Ombuiging “voordeel automatisering door één juridische entiteit” 
 
Programma: 2 Burgers en Bestuur 
Programmaonderdeel: 2.2. Dienstverlening (fcl 50030000) 
Voorstel: nr. 6 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Bij de bedrijfsvoering van de gemeente wordt volop gebruik gemaakt van automatiseringsfaciliteiten. 
Naar verwachting zal dit door de komst van het zogenaamde “nieuwe werken” naar de toekomst toe 
alleen maar toenemen. Automatisering brengt kosten met zich mee. Hierbij kan worden gedacht aan 
het aankopen van ict-licenties (deze licenties zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de 
automatiseringsprogramma’s) en onderhoudscontracten (het regelmatig updaten van de in gebruik 
zijnde programmatuur). De totale kosten hiervoor bedragen vanaf 2014 ruim € 200.000,-. Het 
oprichten van één juridische entiteit in (bijvoorbeeld) BAR verband kan een reductie van deze kosten 
met zich meebrengen. Door deze entiteit worden de BAR-gemeentes gezien als één gemeente 
waardoor er bij in- en aankopen van ict-licenties en onderhoudscontracten meer voordeel te behalen 
is. Door het schaalvoordeel zijn hier grotere kortingen te bedingen.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Door de huidige status van de BAR samenwerking is de doorgroei naar één entiteit voorlopig niet 
mogelijk. Het gevolg hiervan is, dat het beoogde resultaat op korte termijn niet wordt behaald. Voor de 
lange termijn is het mogelijk om (andere) samenwerkingsverbanden te zoeken om dit schaalvoordeel 
wel te realiseren. Als de samenwerking in BAR verband niet realiseerbaar is, is het wellicht mogelijk 
om op andere wijze tot de gewenste schaalvergroting te komen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Het geschatte voordeel van € 50.000,- bij het grootschalig aankopen van licenties en applicatie zal op 
korte termijn niet worden gerealiseerd. De inschatting is dat dit naar de toekomst toe wel mogelijk 
moet zijn. Vooralsnog wordt uitgegaan van een geleidelijke realisatie van de besparing in 2014 (50%) 
en 2015 (100%). De mogelijke besparingen zien er dan als volgt uit: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  0  
2014 €  25.000 
2015 €  50.000 

 
Er worden verder geen incidentele kosten verwacht bij deze ombuiging. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen verbonden aan dit voorstel. Ook de realisatie van het voorstel zal 
binnen de huidige capaciteit kunnen worden opgevangen. 
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Ombuiging “herzien mengpercentage BTW compensatiefonds” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en algemene dekkingsmiddelen (fcl ) 
Voorstel: nr. 7 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Herzien mengpercentage BCF in samenspraak met belastingdienst. Op dit moment is de BTW op de 
kostenplaatsen voor 14% kostenverhogend. Het gemiddelde percentage in Nederland bedraagt circa 
8%. Het opnieuw inrichten van de totale kostenplaatsstructuur en vervolgens afspraken maken met de 
belastingdienst kan naar verwachting het percentage kostprijsverhogende BTW van Albrandsward 
naar beneden brengen. Stel dat het verschil van 6% boven het gemiddelde gehalveerd kan worden, 
dan levert dit € 75.000 op. Het traject om dit te realiseren is echter zeer arbeidsintensief. Inhuur 
hiervoor "kost" de opbrengst van het eerste jaar, maar levert daarna een structureel voordeel op. 
 
Wat is het dilemma  
De mogelijkheid de BTW terug te vorderen is afhankelijk van het BTW regime waarvoor de kosten 
gemaakt worden. Dit betekent dat er een goede kostentoedeling moet zijn van alle kosten uit de 
kostenplaatsen. Op dit moment gebruiken wij hiervoor de urentoedeling. De kwaliteit van de 
urenverantwoording dient verbeterd te worden wil deze bruikbaar zijn voor een juiste toedeling van de 
kosten. Bij de laatste BTW-controle is hier door de inspecteur nauwelijks naar gekeken, omdat wij 
relatief weinig BTW terugvorderen. Het is echter zeer specialistisch werk en qua hoeveelheid een 
behoorlijke klus. Het is aan te bevelen niet alleen de BTW voor de kostenplaatsen op te schonen, 
maar gelijktijdig alle fiscale aspecten op te schonen en fiscaal “in control” te geraken.  
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De besparing volgt op het jaar waarin nieuwe afspraken met de fiscus gemaakt worden. Uitgaande 
van de voorbereiding in 2012, volgt de besparing van € 75.000,- per jaar ingaande 2013. 
 
De voorbereiding is gezien de hoeveelheid tijd en de vakinhoudelijke expertise niet met inzet van 
eigen personeel uit te voeren. Rekening dient gehouden te worden met inhuur derden voor een 
bedrag van € 75.000,- in 2011. Doorlooptijd project inclusief maken afspraken belastingdienst naar 
verwachting een half jaar. 
 
De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  0 
2013 €  75.000  
2014 €  75.000 
2015 €  75.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn bij uitvoering van de werkzaamheden door externen verder geen personele consequenties. 
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Ombuiging “kostendekkende tarieven lijkbezorgingrechten” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel: 5.5 Overige programma Buurt en Buitenruimte (fcl 67240210) 
Voorstel: nr. 8 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Uitgangspunt voor de gemeentelijke heffingen is dat deze kostendekkend zijn. Dit uitgangspunt wordt 
voor wat betreft de lijkbezorging- en begraafplaatsrechten op dit moment niet gehanteerd. 
 
In de begroting 2011-2014 zijn de volgende cijfers opgenomen: 
 
FCL Omschrijving 2011 2012 2013 2014 
67240110 Lijkbezorging 60.293 61.660 61.699 61.738 
67240210 Begraafplaatsenbeheer 232.171 232.872 230.722 228.570 
Totaal uitgaven  292.464 294.532 292.391 290.308 
67320110 Begraafplaatsrechten 240.004 247.204 249.675 252.173 
Totaal inkomsten  240.004 247.204 249.675 252.173 
Tekort Mogelijke extra inkomsten 52.460 47.328 42.716 38.135 
 Tariefstijging om 

kostendekkendheid te bereiken 
 
 

 
19 % 

 
17 % 

 
15 % 

 
Vanwege de geraamde jaarlijkse indexatie van de tarieven met 3%, daalt de benodigde extra stijging. 
Door het invoeren van kostendekkende tarieven lopen wij de achterstand in. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Het verhogen van tarieven geeft altijd de vraag of het maatschappelijk acceptabel is. Is het voor de 
inwoners nog op te brengen de hogere tarieven te betalen. Om een indicatie te geven wordt veelal 
gekeken naar de gehanteerde tarieven in de regio.  Ter informatie onderstaand de vergelijking van de 
tarieven in de BAR-gemeenten. 
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Omschrijving Albrandswaard Barendrecht * Ridderkerk *
Verlenen recht op enkel graf voor een periode van 25 jaar 1.657 2.500 1.171
Verlenen recht op dubbel graf voor een periode van 25 jaar 2.716 3.750 2.335
Verlenen recht op kindergraf voor een periode van 25 jaar 830 1.250
Verlenen recht op urnengraf voor een periode van 25 jaar 1.151 1.250 418
Verlenen recht op urnennis voor een periode van 25 jaar 1.383 625 293

Voor het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder 1.028 750 537
Voor het begraven van een kind beneden 1 jaar 449 200 179
Voor het begraven van een kind van 1 tot 12 jaar 667 375 269

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis 146 200 134
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf 289 200 134
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf 289 200 134

Onderhoudsrecht per jaar voor een eigen graf 34 50 83

* Bij de vergelijking zijn de legesbedragen omgerekend naar gelijke termijnen.  
 
Ontwikkelingen 
Daarnaast is er op het gebied van wetgeving nog een verdere ontwikkeling die het verplicht gaat 
maken kostendekkende tarieven te hanteren. Het wetsvoorstel tot aanpassing van de 
mededingingswet regelt gedragsregels die bevoordeling van commerciële activiteiten met 
overheidsmiddelen moeten voorkomen. Het wetsvoorstel bepaalt dat gemeenten voortaan minimaal 
de integrale kostprijs in rekening moeten brengen. Hierin moet een vergoeding voor inzet van het 
eigen vermogen zijn opgenomen. Met andere woorden er moet zelfs een winstopslag in de tarieven 
worden opgenomen. De NMa gaat toezien op de naleving van de voorgestelde regels. Vergoedingen 
voor gemeentelijke publieke diensten die geregeld zijn door middel van rechten en leges, vallen buiten 
de werkingssfeer van deze wet. Ondanks dat er discussie is of de begraafplaatsrechten tot de 
publieke taak van de gemeente behoren, zijn deze expliciet vermeld als vallende onder de 
werkingssfeer van deze voorgestelde wetswijziging.   
Mocht de voorgestelde wetswijziging doorgang vinden, dan is maatschappelijke acceptatie minder 
relevant. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
FCL Omschrijving 2012 2013 2014 
Saldo uitg/inkomsten Mogelijke extra inkomsten 47.328 42.716 38.135 
Jaarlijks stelt de raad in november/december de verordeningen voor het komende jaar vast. De 
verhoging kan hierbij worden betrokken. De mogelijke besparingen geven dan voor de jaren 2012 tot 
en met 2015 het volgende beeld: 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  47.000 
2013 €  43.000  
2014 €  38.000 
2015 €  38.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
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Ombuiging “verlaging budget opleidingskosten gemeenteraad” 
 
Programma: 2 Burger en Bestuur 
Programmaonderdeel: 2.1 Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur (fcl ) 
Voorstel: nr. 9 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Jaarlijks wordt voor de gemeenteraad een opleidingsbudget geraamd. Dit budget bedraagt circa  
€ 23.000. De afgelopen jaren is dit opleidingsbudget slechts gedeeltelijk ingezet. Hoofdzakelijk werd 
het budget uitgegeven aan diverse zaken niet altijd zijnde opleidingen of trainingen. Overwogen kan 
worden het opleidingsbudget te verlagen en indien er zich een extra opleidingsbehoefte voordoet, kan 
deze vooraf worden begroot.  
 
Wat is het politieke dilemma 
De raad geeft hiermee mogelijk een positief signaal af naar de inwoners dat ook de raad een bijdrage 
levert aan het terugdringen van de taakstelling. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Van het beschikbare budget wordt jaarlijks niet meer dan € 13.000 benut. Het voorstel is dan ook het 
budget met € 10.000 te verlagen. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende 
beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 10.000 
2013 € 10.000 
2014 € 10.000 
2015 € 10.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Het schrappen van het opleidingsbudget heeft geen nadelige personele effecten. Zeker niet als de 
mogelijkheid blijft bestaan om ad hoc aan een opleidingsbehoefte tegemoet te komen mits deze tijdig 
wordt voorzien. 
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Ombuiging “postbezorging binnen de gemeente door andere partij” 
 
Programma: 6. Middelen en economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking 
Voorstel: nr. 10 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Nu worden alle brieven door TNT bezorgd. Door de post die bestemd is voor de kernen op een andere 
wijze te laten bezorgen kan er een bezuiniging worden bewerkstelligd. Gedacht wordt om een groep 
jongeren te vormen die dagelijks de post binnen de kernen kan bezorgen. Het buitengebied en de 
buitengemeentelijke post kan via de TNT worden bezorgd.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting is een totaal bedrag van circa € 36.000 opgenomen voor de portokosten. Door de 
jongeren 50% van het tarief van TNT te betalen kan er naar schatting een bezuiniging van circa  
€ 10.000 worden behaald. De bezuiniging kan vanaf 2012 worden ingeboekt. De besparing geeft voor 
de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 10.000 
2013 € 10.000 
2014 € 10.000 
2015 € 10.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Het aansturen van de jongeren zal een extra taak worden voor de bodes. Deze taak kan naar 
verwachting binnen de huidige formatie worden uitgevoerd. 
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Ombuiging “vergoeding raadsleden korten en bevriezen” 
 

Programma: 2 Burger en Bestuur 
Programmaonderdeel: 2.1 Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur 
Voorstel:  nr. 11 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Vergoeding raadsleden korten en bevriezen. De raadsvergoeding bestaat naast de reguliere 
vergoeding uit een onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding wordt in tact gelaten. Als 
overeengekomen wordt om de vaste vergoeding met 10% te verminderen en voor de toekomst te 
bevriezen,  kan een bezuiniging worden ingeboekt voor de komende jaren van € 20.000.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Geeft een positief signaal af naar de bevolking en de ambtelijke organisatie, ook raadsleden nemen 
hun verantwoordelijkheid en dragen hun steentje bij. Raadsleden kunnen overigens niet verplicht 
worden van deze verhoging van de vergoeding af te zien. Zij hebben recht op de wettelijke 
vergoeding. Hierover zal dus een breed commitment moeten zijn. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De huidige raming van de vaste vergoeding (excl. onkostenvergoeding) bedraagt circa € 203.000 per 
jaar voor 2012. Bij een korting van 10% en een bevriezing wordt een besparing gerealiseerd van  
€ 20.000. Dit kan al in 2012 ingaan. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het 
volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 20.000 
2013 € 20.000 
2014 € 20.000 
2015 € 20.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
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Ombuiging “verkoop snippergroen” 
 
Programma: 
Programmaonderdeel:  
Voorstel: nr. 12 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Door een actief verkoopbeleid is het mogelijk om de komende jaren extra middelen te generen, door 
verkoop van het zogenaamde snippergroen. 
 
De huidige uitgiftekaart geeft aan dat er circa 21.500 m2 snippergroen in aanmerking komt om te 
verkopen. De restrictie hierbij is dat er geen kabels en leidingen in het perceel aanwezig mogen zijn.    
Bij een deel van de percelen is dit wel het geval. Door een zakelijk recht te vestigen kan zo mogelijk 
de restrictie kunnen vervallen. Een voorzichtige schatting is dat er komende 5 jaar de helft van de 
gronden verkocht kan worden 
 
Wat is het politieke dilemma 
Om het potentieel groter te maken dient de raad te besluiten ook gronden waarin zich kabels en 
leidingen bevinden te verkopen. De percelen die nu voor verkoop in aanmerking komen zijn reeds 
door de raad aangewezen. Deze percelen behoren niet tot het gemeentelijk groen wat behouden zou 
moeten blijven. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Voor de komende jaren wordt een structurele opbrengst verwacht van € 150.000 per jaar. De extra 
opbrengst zal rechtstreeks worden toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van het 
weerstandsvermogen. Uitgangspunt hierbij is dat de “verkoop van het tafelzilver” niet mag worden 
aangewend ter dekking van tekorten op de exploitatie. De extra opbrengst geeft voor de jaren 2012 tot 
en met 2015 dan het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 0 
2013 € 0 
2014 € 0 
2015 € 0 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Dit ombuigingsvoorstel heeft geen personele gevolgen. De extra ambtelijke capaciteit voor de actieve 
verkoop kan binnen de huidige formatie worden gedaan. 
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Ombuiging “met BAR gemeenten 1 websiteleverancier” 
 
Programma: 2 Burger & Bestuur 
Programmaonderdeel: 2.2 Dienstverlening (fcl ) 
Voorstel:  nr. 13 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Stel dat de BAR-samenwerking in zo’n fase zou komen dat je kan gaan praten over integratie van 
internet en intranet. Het is dan theoretisch mogelijk dat je in overleg kiest om: 
 

- allemaal op hetzelfde moment een nieuwe website/intranet te maken   
- 1 format te gebruiken qua opzet, maar wel met 3 verschillende ‘look en feels’ 
- afspraken te maken met Barendrecht en Ridderkerk over een vast aantal modules dat je in elk 

geval bij de websiteleverancier afneemt  
 
Dit kan echter pas spelen op het moment dat je alle drie tegelijk besluit je website/intranet te gaan 
vernieuwen en kiest voor dezelfde leverancier.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen.  
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De winst is gelegen in mogelijke kortingsafspraken met 1 leverancier over:  
 

- 1 ontwerp (in plaats van 3 ontwerpen)  
- 1 pakket modules (dat je in 1x voor drie gemeenten afneemt) 

 
Op dit moment is het niet goed mogelijk concreet aan te geven wanneer een besparing kan worden 
gerealiseerd en tot welk bedrag. Analoog aan het voorstel over de licenties wordt de besparing 
voorlopig ingeschat op € 10.000 per jaar te realiseren vanaf 2014 (50%) en 2015 (100%). De 
besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 €  0 
2013 €  0 
2014 €  5.000 
2015 €  10.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Naar verwachting zullen de personele gevolgen van dit voorstel beperkt zijn.  
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Ombuiging “verlaging budget rekenkamercommissie” 
 
Programma: I Bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie 
Programmaonderdeel:   
Voorstel:  nr. 14 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
De rekenkamercommissie voert in opdracht van de Raad onafhankelijke onderzoeken uit, zowel op 
het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid. Hiervoor beschikt de rekenkamercommissie (de 
Raad) over een eigen budget van € 50.000 per jaar (€ 35.000 voor opleidingskosten en € 15.000 
presentie- en vergaderkosten). Veel gemeenten gaan over tot verlaging van dit budget bij de 
ombuigingsdiscussie, tegen de achtergrond van de economische situatie bij de gemeenten. 
 
Wat is het politieke dilemma 
De rekenkamer zal wellicht één onderzoek minder (uitgebreid) per jaar kunnen (laten) uitvoeren, 
danwel zelf de kosten per onderzoek dienen te verlagen door meer eigen inzet of eigen deskundigheid 
binnen de Raad te benutten. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Het voorstel betreft een verlaging van het budget met € 15.000,- per jaar structureel, direct 
realiseerbaar met ingang van 2012. Er zijn geen incidentele kosten voor nodig. De besparing geeft 
voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 15.000 
2013 € 15.000 
2014 € 15.000 
2015 € 15.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Geen. 
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Ombuiging “verhuur volkstuinen kostendekkend maken” 
 
Programma 5 Buurt & Buitenruimte 
Programmaonderdeel 5.3 Groenbeheer (fcl 65600130) 
Voorstel: nr. 15 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
De gemeente verhuurt in de kernen Poortugaal en Rhoon volkstuinen op 4 locaties (Rivierweg, 
Repelstraat, Hobbyhoek en Sluiperskade). Op dit moment is er sprake van 88 huurders. Hiervan 
komen er 51 uit Albrandswaard, de andere huurders komen in hoofdzaak uit Hoogvliet en Rotterdam. 
Voor alle locaties is er sprake van een wachtlijst. De locatie van de volkstuinen is zodanig strategisch 
dat de gemeente deze vooralsnog niet wil afstoten. 
 
De verhuur van de volkstuinen is niet kostendekkend. Op basis van de begroting 2011 is er sprake 
van een tekort van € 8.260 (totaal van de lasten € 13.453, totaal van de baten € 5.193). De 
gemiddelde huurprijs van een volkstuin is € 60 op jaarbasis. Om een kostendekkende verhuur te 
realiseren is het noodzakelijk de huurprijs (gefaseerd) te verhogen met circa 160% naar gemiddeld € 
155 op jaarbasis.  
 
Wat is het politieke dilemma 
Van een politiek dilemma is nauwelijks sprake. Hoewel een verhoging van circa 160% in 4 jaar tijd 
relatief groot is, is het effect in absolute zin beperkt (€ 95 op jaarbasis). Daarnaast is sprake van een 
gefaseerde invoering van de verhoging in 4 jaar. Gelet op dit bedrag en het feit dat er sprake is van 
wachtlijsten wordt geen leegstand verwacht. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Door een jaarlijkse aanpassing van de verhuur van circa 40% wordt een kostendekkende exploitatie 
gerealiseerd in 2015. De opbrengst uit verhuur geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende 
beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 7.270 
2013 € 9.350 
2014 € 11.430 
2015 € 13.520 

 
Van de verwachte besparing kan voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende overzicht worden 
gegeven (bedragen afgerond op € 1.000): 
 

Jaar Besparing (in €) 
2012 €  2.000 
2013 €  4.000  
2014 €  6.000 
2015 €  8.000 
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Aan de invoering zijn geen incidentele kosten verbonden. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen verbonden aan de verhoging van de verhuurprijs. Er is geen extra 
formatie noodzakelijk voor de uitvoering van deze ombuiging. De verhoging van de tarieven zal tijdelijk 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de huurders. 
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Ombuiging “aanpassen openingstijden gemeentehuis” 
 
Programma: 2. Burger & Bestuur 
Programmaonderdeel: 2.2 Dienstverlening 
Voorstel: nr.16 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Het gemeenthuis is nu elke dag van 08.00 uur tot 16.30 uur geopend. Ook is er een avondopenstelling  
en is publiekzaken ook op zaterdag ochtend geopend. Op vele vrijdagmiddagen is de bezetting 
minimaal. Er zijn 2 voorstellen om enigszins bedrijfsmatige openingstijden te gaan hanteren. 
 

1. De zaterdag openstelling afschaffen. Hoewel goed gebruik wordt gemaakt van de openstelling 
kan er een besparing worden bereikt van € 15.000 aan salariskosten (wordt geheel in 
overwerk gedaan) en energiekosten. 

2. Door het gehele gemeentehuis ook op vrijdagmiddag te sluiten en alle medewerkers de 
mogelijkheid te geven om ook op maandagavond (openstelling van Publiekzaken en 
raadsvergaderingen) te werken kan er een bezuiniging van € 10.000 worden bereikt op 
energiekosten en salariskosten. 

 
Wat is het politieke dilemma 
In theorie zal de dienstverlening door het wegvallen van de zaterdagopenstelling worden verminderd.  
Echter doordat op maandagavond alle afdelingen bereikbaar zijn voor de burgers wordt dit weer 
gecompenseerd. Door de avondopenstelling juist gelijktijdig te laten lopen met de vergaderavond van 
de raad kan het voor de burger interessant zijn om van beide gebruik te maken. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Een structurele besparing van circa € 25.000 waarvoor geen incidentele invoeringskosten 
noodzakelijk zijn. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 25.000 
2013 € 25.000 
2014 € 25.000 
2015 € 25.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
De zaterdagopenstelling wordt in overwerk gedaan en valt dus niet binnen de huidige exploitatie.  
Bij sluiting van de vrijdagmiddag zal er 0.2 fte aan bodewerk bespaard kunnen worden. Dit omdat er 
op maandagavond reeds een bode aanwezig is. 
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Ombuiging “energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 50010000) 
Voorstel: nr. 17 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
In het gemeentehuis zijn er nog geen echte maatregelen genomen om het energie gebruik te 
verminderen. Gedacht kan worden aan: 

- aanbrengen bewegingsmelders 
- een deel van de lampen in het armatuur uitdraaien. 
- slimme meters aanbrengen 
- bewustwording medewerkers 
- cv-installatie anders instellen 

  
Wat is het politieke dilemma 
Het toepassen van deze maatregel past in het duurzaamheidbeleid van de gemeente. De gemeente 
heeft hierin een voorbeeldfunctie. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
De energie kosten voor het gemeentehuis zijn verwerkt in de servicekosten die worden betaald aan de 
gebouw eigenaar. Voor de gemeentewerf is een bedrag in de begroting opgenomen van € 54.000. 
Door de maatregel wordt verwacht een bezuiniging van 10% te kunnen halen dit komt neer op  
€ 10.000 structureel. Het aanbrengen van de maatregel zal echter ook kosten met zich mee brengen.  
Deze worden geschat op €10.000 incidenteel. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 
het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 0 
2013 € 10.000 
2014 € 10.000 
2015 € 10.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
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Ombuiging “abonnementen opzeggen, hoognoodzakelijke abonnementen 
digitaal” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 18 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Het is nu zo dat er nog vele abonnementen voor vakbladen e.d. zijn. Door een opschoning van deze 
abonnementen kan er een besparing worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt om nog alleen digitale 
abonnementen af te sluiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken 
(wetswijzigingen). Verwacht wordt dat medewerkers via het internet op de hoogte kunnen blijven van 
ontwikkelingen in hun vakgebied. Vakbladen zijn hierdoor niet meer nodig. Abonnementen die 
noodzakelijk zijn voor het maken van een product kunnen dan ook ten laste worden gebracht van het 
product zodat alleen de hoognoodzakelijk abonnementen nog worden bekostigd .  
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting is een totaal bedrag van  circa € 44.000 opgenomen voor abonnementen  Door alleen 
de hoognoodzakelijke abonnementen te behouden kan er een besparingen van circa € 25.000 worden 
bereikt. De bezuiniging kan vanaf 2012 worden ingeboekt. Dit in verband met opzegtermijnen. De 
besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 25.000 
2013 € 25.000 
2014 € 25.000 
2015 € 25.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Medewerkers zullen meer gebruik moeten maken van internet om hun informatie te halen (van een 
“breng cultuur” naar een “haal cultuur”). Verder zijn er geen personele consequenties. 
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Ombuiging “afschaffen rokerssquare” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie  
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 19 Bedrijfsvoering 
  
Achtergrond 
Voor de rokers is er nu nog de mogelijkheid om hun sigaret te roken in een rokersquare in het Atrium.  
Bij verwijderen van deze ruimte zijn rokers verplicht hun sigaret buiten te roken of in de rokersruimte 
van M.O.L.  Ook kan bij dit voorstel worden gedacht aan een verscherping van het rokersbeleid. 
Bijvoorbeeld slechts 1 maal per dagdeel de mogelijkheid bieden om te roken 
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Het verwijderen van de rokerssquare levert een bedrag van € 3.000 op. Dit bedrag kan al op korte 
termijn worden gerealiseerd. De besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende 
beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 3.000 
2013 € 3.000 
2014 € 3.000 
2015 € 3.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Geen. 
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Nieuwe wens “aankoop boerderij Verhoeff” 
 
Programma: 4 Ruimtelijke Ordening en Wonen 
Programmaonderdeel: 4.1 Bouwen en Wonen (fcl  ) 
Voorstel: nr. 20 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Het rijksmonument boerderij Verhoeff is in ernstig verval. Particulier initiatief heeft er nog niet toe 
geleid dat tot restauratie en herbestemming kan worden overgegaan. Er is een politieke wens om 
deze boerderij in stand te houden. Het college stelt zich op het standpunt dat dit geen primaire taak is 
van de gemeente en dat particulier initiatief moet kunnen leiden tot restauratie. Om die reden en tegen 
de achtergrond van de economische situatie van de gemeente wordt vooralsnog afgezien van een 
gemeentelijke bijdrage. 
 
Wat willen we bereiken 
In stand houden van het rijksmonument en waarborgen dat er een stuk historie naar de toekomst toe 
behouden blijft voor de gemeente. 
 
Wat gaan we er voor doen 
De gemeente heeft op dit moment alle mogelijke scenario’s onderzocht maar dit heeft niet geleid tot 
een concrete oplossing. De subsidie voor de renovatie activiteiten is nog in behandeling en er is op dit 
moment nog geen zicht wanneer hier antwoord op te verwachten is. 
 
Wat mag het kosten 
De gemeente is vooralsnog niet bereid tot een financiële bijdrage voor de boerderij. Als wordt besloten 
tot een financiële bijdrage, dan zal deze worden geactiveerd en conform de verslaggevingregels 
worden afgeschreven in 10 jaar.  
 
In het hypothetische geval dat de gemeente er wel voor kiest om een gemaximeerde bijdrage te 
leveren aan de aankoop van de boerderij, dan zou als voorbeeld kunnen gelden:  
Bij een bijdrage van € 500.000 bedraagt de gemiddelde kapitaallast ruim € 60.000 per jaar.  
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Ombuiging “systematisch doorvoeren van digitaliseren in kantoor en kopiëren 
ontmoedigen” 
 
Programma: 6. Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2 Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 21 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
De gemeente heeft voor het kopiëren, printen en scannen een leasecontract afgesloten. Naast dit 
contract wordt er ook voor circa € 4.000 aan papier uitgegeven. Hoewel het minder gebruik van papier 
zonder meer goed is voor het milieu is hierin geen grote bezuiniging te halen. Vooral minder scannen 
en het terugbrengen van het aantal apparaten en daardoor een voordeliger leasecontract kan een 
forse bezuiniging opleveren. Door het terugbrengen van het aantal apparaten kan het printen en 
scannen wellicht ontmoedigd worden. Ook het digitale raadsinformatiesysteem zal een bijdrage 
leveren aan het terugdringen van het gebruik van de printers en kopieerapparaten. Voor 1 april 2012 
zal het huidig leasecontract omgezet moeten worden. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting is een totaal bedrag van circa € 92.000 opgenomen voor het leasen van alle 
kopieerapparaten. Door het terugdringen van het aantal apparaten kan een bezuiniging van 30.000 
worden ingeboekt. In verband met lopende contracten geeft de besparing voor de jaren 2012 tot en 
met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 10.000 
2013 € 30.000 
2014 € 30.000 
2015 € 30.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Medewerkers moeten zich er bewust van worden dat er meer digitaal gewerkt dient te worden. De 
pilot Papierloos vergaderen kan hierin meer inzicht in geven. 
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Ombuiging “schoonmaak gemeentehuis frequentie omlaag” 
 
Programma: 6 Middelen en Economie 
Programmaonderdeel: 6.2. Middelen en Algemene Dekking (fcl 69600110) 
Voorstel: nr. 22 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
 
In 2010 werden de kantoren elke dag in zijn geheel schoongemaakt. Met name stofzuigen, 
prullenbakken legen en bureaus afdoen is niet elke dag nodig. Vanaf 1 januari 2011 is de frequentie 
van elke dag verlaagd naar 3 maal in de week. De natte cellen worden overigens nog wel elke dag 
schoongemaakt. Uit de eerste maanden blijkt dat de gewijzigde frequentie voldoende is om het 
gebouw schoon te houden. Er is bewust voor gekozen om alleen de frequentie van het pand Hofhoek 
te wijzigen. Tevens is er ook nog een kostenbesparing te behalen door een grootschalige 
aanbesteding van de schoonmaak van alle gemeentelijke gebouwen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Geen. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
In de begroting is een totaal bedrag van circa € 75.000 opgenomen. Bij de jaarrekening 2010 en de 
ZBB sessie is gebleken dat er reeds een structurele overschrijding van € 20.000 was er op de 
schoonmaakkosten. 

 Door de nieuwe frequentie aan te houden zal er ten opzichte van de begrotingen nu een 
onderschrijding van  € 7.000 kunnen worden behaald (werkelijke besparing is € 27.000) 

 Door slimmer om te gaan met de schoonmaakkosten van het gemeenschappelijke deel van 
het gebouw kan nog een besparing worden behaald van circa € 7.000 

 Door grootschalige aanbesteding kan er vanaf 2013 een geschatte besparing worden behaald 
van  € 20.000 

 
De totale besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 7.000 
2013 € 34.000 
2014 € 34.000 
2015 € 34.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Voor de aanbesteding zal er een inventarisatie (van oppervlakten) gemaakt moeten worden van alle 
gebouwen. Hiervoor zal er een eenmalige investering in 2011 gedaan moeten worden van € 8.000. 
Deze zal plaatsvinden in 2011 en ten laste van het budget over 2011 worden gebracht. 
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Ombuiging “afstoten gemeentelijke gebouwen” 
 
Programma: 5 Buurt en Buitenruimte 
Programmaonderdeel:  
Voorstel: nr. 23 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
De gemeente is op dit moment eigenaar van 36 gebouwen. Deze gebouwen worden door de 
gemeente onderhouden. Bij het afstotend van de gebouwen kan het onderhoudsbudget en kunnen de 
overige beheerkosten van het betreffende gebouw vrijvallen en kan er een eenmalige opbrengst van 
de verkoop worden behaald. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de mogelijke besparing kan 
zijn. Dit heeft te maken met de verscheidenheid van de locatie en de boekwaarde. Ook is het integraal 
huisvestingsplan een belangrijk item. Wat willen we met het gebouw gaan doen. Om een goed inzicht 
te krijgen zal er per gebouw onderzoek gedaan moeten worden wat de mogelijkheden zouden kunnen 
zijn. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Het dilemma is bij elke gebouw soort anders. 

 Scholen:| 
Door de schoolgebouwen af te stoten aan het schoolbestuur krijgen zij de mogelijkheid om 
externe financiers aan te trekken (immers zij hebben dan een bezit). De scholen zullen echter 
wel een bruidschat voor het onderhoud mee willen en moeten krijgen. De gemeente heeft dan 
geen zeggenschap meer over het gebruik van het pand. Door een recht van eerste koop kan 
nog wel de toekomst van het perceel worden beïnvloed door de gemeente. 

 Cultureel centrum en sporthal:  
Door deze commercieel te maken is er minder invloed op de activiteiten die daar plaats gaan 
vinden. 

 Boerderijtje bibliotheken;  
Ook hier de keuze of de gebruikers gefaciliteerd dienen te worden of dat zij in een 
commercieel gebouw gehuisvest kunnen worden. 

 
Per gebouw zal moeten worden afgewogen of de gemeente de regie voor het gebruik van het pand in 
handen wil houden. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Mogelijke opbrengsten hangen samen met onder andere de politieke keuzes. Immers er worden vele 
maatschappelijke voorzieningen in gemeentelijke gebouwen gehuisvest. De gemeente wil wel grote 
prioriteit geven aan het afstoten van activa. Hierbij geldt de volgende planning: 
 
Planning: 

 2e en 3e kwartaal 2011 inventarisatie verkoopbaarheid gebouwen 
 4e kwartaal 2011 projectplan in B&W met prioritering van de gebouwen. Dan is ook duidelijk of 

er maatschappelijke voorzieningen zoals onder andere de bibliotheek gehandhaafd blijven 
 2012 opstarten verkoop 
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De totale besparing aan beheerkosten (onderhoud, belastingen, verzekeringen etc.) geeft voor de 
jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 100.000 
2013 € 150.000 
2014 € 200.000 
2015 € 250.000 

 
Wat zijn de personele gevolgen 
Om dit voorstel te kunnen uitwerken en oppakken zal er ambtelijke capaciteit ingezet moeten worden. 
Ingeschat wordt dat voor de onderhandelingen en verkoopbegeleiding circa 0.5 fte nodig is om het 
onderzoek te verrichten. Dit zal moeten worden bekostigd uit de verkoopopbrengst. 
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Ombuiging “afschaffen visitekaartjes” 
 
Programma: 2 Burgers en Bestuur  
Programmaonderdeel:  
Voorstel: nr. 24 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Nu wordt er nog circa € 3000 op jaarbasis uitgegeven aan visitekaartje voor medewerkers en 
bestuurders. In de huidige moderne tijd zijn er verscheidende maneieren om elkaar gegevens uit te 
wisselen (mail, sms, etc.). Het gebruik van visitekaartjes wordt daardoor steeds minder noodzakelijk. 
Het voorstel is het gebruik ervan te gaan afschaffen. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Er is geen politiek dilemma. 
 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Door het afschaffen van deze visitekaartjes kan een bezuiniging van € 3.000 worden ingeboekt. De 
besparing geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 3.000 
2013 € 3.000 
2014 € 3.000 
2015 € 3.000 

 
Er zijn geen incidentele kosten aan verbonden. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
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Ombuiging “renteopbrengst verkoop CAI” 
 
Programma: 2 Burgers en Bestuur  
Programmaonderdeel:  
Voorstel: nr. 25 Bedrijfsvoering 
 
Achtergrond 
Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande om de CAI af te stoten. Wij realiseren ons dat we nog 
niet zover zijn dat de verkoop nog niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Maar vanwege het 
kaderstellende karakter van de voorjaarsnota en om een reëel toekomstbeeld rondom de CAI in beeld 
te brengen, hebben we gemeend de financiële gevolgen hiervan zo goed als mogelijk te verwerken. 
 
Wat is het politieke dilemma 
Er heeft een afweging plaatsgevonden tussen de volgende drie varianten: 

 Behoud van de CAI Albrandswaard; 
 De gemeente Albrandswaard als netwerkbeheerder en een derde partij als serviceprovider en 
 Verkoop van de CAI. 

 
Wat zijn de financiële gevolgen 
Door het verkopen van de CAI ontstaat een eenmalige opbrengst. De renteopbrengsten daarvan 
komen ten gunste van de exploitatie. Het bedrag daarvoor geeft voor de jaren 2012 tot en met 2015 
het volgende beeld: 
 

Jaar Opbrengst 
2012 € 280.000 
2013 € 280.000 
2014 € 280.000 
2015 € 280.000 

 
De kosten verbonden aan de verkoop zullen worden gedekt uit de verkoopopbrengst. 
 
Wat zijn de personele gevolgen 
Er zijn personele consequenties verbonden aan dit voorstel. 
 
 
 
                                                   
 


