
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Besluitnr.: 114208 
Onderwerp: Voorjaarsnota 2013 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 114208, 8 mei 2012; 

BESLUIT: 
In te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2013 (kenmerk 114757,versie 10 
mei 2012) zijnde: 

1. Paragraaf C2. Wijzigingsvoorstellen ombuigingen 2013-2015: 
a. Aankoop boerderij Verhoeff: 

gezien het ontbreken van middelen richt de gemeente zich alleen op het ondersteunen van 
initiatieven van derden welke gericht zijn op het behoud van de boerderij; 

b. Achterwege laten nieuwbouw jongerencentrum: 
ingaande 2013 de bestaande ombuigingstaakstelling met€ 19.000,- structureel te verlagen; 

c. Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke doelgroepen: 
ingaande 2013 de bestaande ombuigingstaakstelling met€ 11.000,- structureel te verlagen; 

2. Paragraaf Dl . Stand van zaken realisatie speerpunten 2013-2015. 
a. Speerpunt programma 1/1a. Vaststellen van veiligheidsplan 2013-2016 door gemeenteraad: 

voor het uitwerken van de actiepunten uit de nota integraal veiligheidsbeleid in de begroting 2013-
2016 een structureel budget opnemen van € 75.000,-; 

b. Speerpunt programma 2/3a. Met inwoners gaan we de dialoog aan over hun rol in het beheer van de 
openbare ruimte: 
dit speerpunt samenvoegen met speerpunt 4 van programma 5 (eenvoudiger groenopbouw); 

c. Speerpunt programma 3/2b. Digitalisering bibliotheek: 
de einddatum waarop dit speerpunt gerealiseerd dient te zijn, door te schuiven van 2013 naar 2015; 

d. Speerpunt programma 3/8d. CJG inrichten als front-office voor jeugdzorgtaken: 
de einddatum waarop dit speerpunt gerealiseerd dient te zijn, door te schuiven van 2013 naar 2015; 

e. Speerpunt programma 6/2a. PvA samenwerkingsmogelijkheden uitvoerende en facilitaire zaken: 
de einddatum waarop dit speerpunt gerealiseerd dient te zijn, door te schuiven van het 2 e kwartaal 
2012 naar het 2 e kwartaal 2013; 

3. Paragraaf E. Onvermijdelijke claims. 
a. In de begroting 2013-2016 de inkomsten bouwvergunningen voor de jaren 2013 en 2014 met€ 

100.000,- af te ramen; 
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b. De ramingen voor onroerend-zaakbelastingen en algemene uitkering structureel te verlagen in de 
begroting 2013-2016 met € 200.000,-; 

c. Op het investeringsplan begroting 2013-2016, jaarschijf 2013 een investeringsbedrag opnemen van 
€ 220.000,- voor de aanschaf en plaatsing van 103 nieuwe grafkelders op de begraafplaats te 
Rhoon, waarbij de kapitaallasten verbonden aan deze investering worden betrokken in de 
kostendekkendheid van de tarieven; 

d. Voor de vervanging van smartphones ingaande 2013 een structureel budget op te nemen in de 
begroting 2013-2016 van € 20.000,-; 

e. De structurele financiële gevolgen van de 1 e Tussenrapportage 2012 op te nemen in de begroting 
2013-2016; 

4. Paragraaf G. Voorgestelde aanvullende ombuigingen: 
a. De jaarschijven 2013, 2014 en 2015 uit het investeringsplan behorende bij de begroting 2012-2015 

volledig met één jaar door te schuiven in de begroting 2013-2016 en de lagere kapitaallasten te 
verwerken in de begroting 2013-2016; 

b. Bij de raming onroerende-zaakbelastingen begroting 2013-2016 voor de jaren 2015 en 2016 uit te 
gaan van een percentage verminderingen/oninbaar van 1,5% in plaats van 3% en de extra 
inkomsten te verwerken in de begroting 2013-2016; 

c. In de begroting 2013-2016 een aanvullende taakstelling op te nemen te realiseren op de 
inkoopbudgetten oplopende van € 75.000,- in 2013 tot € 200.000,- in 2016; 

5. Paragraaf I, Kaders Program ma beg roting 2013-2016: 
a. In te stemmen met de uitgangspunten Programmabegroting 2013-2016 zoals opgenomen in 

paragraaf I van de Voorjaarsnota 2013; 
b. Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2013-2016 uitgaan van de in dit raadsvoorstel 

opgenomen woningvoorraad- en inwonerprognose in plaats van de opgenomen prognose in de 
Voorjaarsnota 2013 pagina 30; 

c. Als uitgangspunt voor de meerjarenraming 2013-2016 de overige parameters te hanteren zoals 
opgenomen in paragraaf I van de Voorjaarsnota 2013 pagina 31. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
2 juli 2012. 

De griffier, D e voorzi 

mr. Renske van der Tempel mr. hLarald M. Bergmann 
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