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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Tijdens de carrouselvergadering van 10 oktober jl. hebben wij u toegezegd dat wij de 
investeringen nogmaals tegen het licht zouden houden met het oog op het realiseren 
van alternatieve ombuigingen. Onze conclusies is dat de enige structurele ontlasting 
van de begroting het schrappen van een investering is. Doorschuiven betekent alleen 
maar het uitstellen van de lasten. Hieronder gaan wij kort in op de mogelijkheden die 
wij zien. 
 
Schrappen 
Zoals aangegeven is het schrappen van investeringen de enige manier op een 
structureel effect op de begroting te realiseren. In onze ogen zijn er in de huidige 
begroting nauwelijks mogelijkheden tot schrappen. Wij hebben dit bekeken in het licht 
van de 2e TR 2011 en het investeringsplan 2012-2015.  
 

 Het schrappen van investeringen op het gebied van onderhoud rioleringen is 
geen optie omdat dit geen direct effect heeft op de begroting aangezien deze 
lasten doorberekend worden in het tarief en voortkomen uit het GRP. 

 Met betrekking tot de reconstructies is bij de ombuigingen voor de 
voorjaarsnota 2012 reeds geherprioriteerd (zie punten 1 t/m 4 van de 
ombuigingen Openbare Ruimte). 

 BTW school portland: Overwogen kan worden om het krediet dat betrekking 
heeft op het terugontvangen van de BTW te schrappen op basis van een 
positief advies van de raadsheer. Uit oogpunt van behoedzaamheid adviseren 
wij om dit niet te doen, want de Hoge Raad heeft nog geen besluit genomen in 
deze zaak. Dit verwachten wij in 2012. 

 Momenteel is het niet noodzakelijk het investeringsniveau voor de beschoeiing 
meerjarig conform het concept investeringsplan te handhaven. We denken dat 
het opportuun is de investeringen voor de vervanging van beschoeiingen van 
jaarlijks € 170.000,- te verlagen met € 100.000,-.  
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Wel wijzen wij er op dat onlangs is gebleken dat de beschoeiingen in de vinex 
wijk Portland van dien aard zijn dat deze op niet al te lange termijn vervangen 
moeten worden. Over de omvang van hierbij verbonden lasten zal in een later 
stadium terug worden gekomen. Voornoemde aanpassing geeft het volgende 
beeld: 

 

 
 
Schuiven 
Het schuiven van investeringen biedt geen structurele ontlasting van de begroting. Het 
geeft hooguit ruimte in het jaar van uitstel. Kijkende naar de lijst van de investeringen 
in 2012 concluderen wij dat alleen de binnensportaccommodaties een jaar 
doorgeschoven kunnen worden. Dit laat de volgende ontlasting op begroting voor de 
komende jaren zien. 
 

 
 
Investeringssystematiek 
Bij het opstellen van de investeringsplannen en het uitvoeren van de investeringen 
wordt nu nog uitgegaan van het elk jaar opvoeren van nieuwe investeringen en 
beschikbaar hebben van het volledige krediet bij het in voorbereiding nemen van de 
investering. Het college is voornemens om een fundamentele discussie te houden over 
de investeringscyclus. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen het inrichten van een 
cyclus van 3 jaar investeren en 1 jaar geen nieuwe investeringen maar afronden van 
doorgeschoven investeringen en het opstellen van nieuwe plannen.  
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Het idee is om deze cyclus af te stemmen op de gemeenteraadsverkiezingen, zodat 
het jaar van de verkiezingen gebruikt kan worden om af te ronden en voor te bereiden. 
Het college zal hierop terugkomen bij de Voorjaarsnota 2013 die in 2012 aan de Raad 
aangeboden zal worden. Hierbij zal ook gekeken worden naar de effecten van het 
uitsmeren van een krediet over het uitgaveritme van de investering op de begroting. 
 
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 

 


