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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Geachte dames en heren, 
 
In deze memo geven wij een reactie op de gestelde raadsvragen naar aanleiding van 
de 1e Tussenrapportage 2012 en Voorjaarsnota 2013. 
 
Onderstaand de beantwoording op de door u gestelde vragen. 
 
1e Tussenrapportage CDA 

 
Vraag 1 
Aanpassing Speerpunten (pag. 7). 
Voorgesteld wordt de einddata van de speerpunten aan te passen (pag7). 
Zijn de nieuwe einddatums realistisch en hoe is men tot de nieuwe einddatums 
gekomen ?  
 
Antwoord:  
De aanpassingen in de data/planning van realisatie speerpunten wordt allereerst 
aangegeven door de betreffende verantwoordelijke ambtenaar. Hieraan vooraf wordt 
geprobeerd dit uiteraard te voorkomen. Daarna wordt dit besproken met het 
afdelingshoofd en met de betreffende wethouder. Gezamenlijk wordt dan bepaald wat 
wel een realistische einddatum is en doen wij het voorstel aan u. 
 
Vraag 2  
De kosten voor deelname aan een proeftuin samen met Ridderkerk en Barendrecht 
(pag.8, punt 8b) zijn nog onduidelijk. Wanneer zijn de kosten wel duidelijk ? 
 
Antwoord:  
De kosten zullen eind van het tweede kwartaal 2012 bekend zijn. Iedere subregio 
wordt in het kader van het stadsregionale programmaplan geacht een pilot uit te 
voeren. Momenteel zijn we in BAR-verband bezig met de voorbereidingen van onze 
pilot. De kosten voor de uitvoering worden gedekt uit de stadsregionale begroting van 
de decentralisatie van de jeugdzorg (waar iedere gemeente 50% van de lokale 
implementatiemiddelen 2012 naar heeft overgeheveld). De kosten van de inzet voor 
coördinatie worden echter niet gedekt uit deze middelen en moeten de gemeenten zelf 
op zich nemen. Op dit moment vindt op ambtelijk niveau overleg plaats met de 
stadsregio over deze kosten. 
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Vraag 3  
Albrandswaard faciliteert de start en doorgroei van ZZP-ers en kleine zelfstandigen 
(pag 8, punt 4c).  Hiervoor is geen budget gereserveerd. Kan hieruit opgemaakt 
worden dat er door de gemeente Albrandswaard geen kosten gemaakt worden ? 
 
Antwoord:  
In het kader van de toekomstvisie is duidelijk geworden dat binnen Albrandswaard een 
groot aantal ZZP-ers werkzaam zijn. Binnen het budget van de toekomstvisie worden 
initiatieven voor de start en doorgroei ook gefaciliteerd. Dit betreft met name de inzet 
van mensuren binnen de post Toekomstvisie 
 
Vraag 4 
Intensivering samenwerking BAR gemeenten (pag. 9). 
De financiële taakstelling “intensivering samenwerking BAR gemeenten” voor 2012 
wordt ingevuld door het “schrappen van een vacature”. Het zijn twee zaken die volgens 
het CDA weinig met elkaar te maken hebben. Kan hier een nadere toelichting op 
gegeven worden? 
 
Antwoord:  
Het niet invullen van de bestaande vacatureruimte wordt voorgesteld als alternatief 
dekkingsmiddel. Juist vanwege het ontbreken van een directe relatie, stellen wij u deze 
alternatieve dekking expliciet voor. 
 
Vraag 5 
Financieel overzicht mutaties 1ste  tussenrapportage 2012 (pag. 11/12). 
Lof over de duidelijkheid, leesbaarheid en opzet van de tabel. Mogen we in de 
toekomst meer tabellen verwachten, die op een gelijksoortige manier opgezet zijn ? 
 
Antwoord:  
We proberen altijd de informatie aan de raad op een zodanige manier te presenteren, 
dat deze voldoet aan uw behoefte. Uit uw reactie merken wij dat dit overzicht voldoet 
aan uw behoefte.  
 
Vraag 6  
Status uitstaande debiteuren (pag. 20). 
Kan er meer inzicht en zekerheid gegeven worden over de uitstaande debiteuren, met 
als voorbeelden bouwplan Mariput (uit 2006) en de marktgelden (2007, 2008, 2009 .)? 
Welke actie wordt ondernomen om het geld alsnog binnen te krijgen en welke posten 
worden wel/niet invorderbaar geacht? 
 
Antwoord:  
Alle posten worden invorderbaar geacht. Met genoemde debiteuren zijn 
betalingregelingen afgesproken of zoals ik het geval van Mariput zijn afspraken 
gemaakt om de betalingen van leges op te schorten totdat realisatie van bouwplan 
gaat aanvangen. 
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Vraag 7  
Verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame. 
In bijlage II pag. 1/2 staat verbreding mogelijkheid tot uiting van reclame op oranje en 
niet op rood.  Op pag. 6  1ste tussenrapportage 2012  staat een bedrag van “niet 
realiseren” ombuiging vernoemd” van Euro 75.000.  Kan hier een toelichting op 
gegeven worden? Wordt deze ombuiging in de komende jaren wel gerealiseerd? 
 
Antwoord:  
Het verbreden  van het mogelijkheden tot uiting van reclame zal een ruimtelijke impact 
hebben om de ruimtelijke ordening binnen gemeente.  Voor te starten met het 
daadwerkelijk uitvoeren van dit ombuigingsvoorstel is eerst een studie gedaan naar 
deze ruimtelijke impact. (locatie studie  25 meter hoge reclamemast langs Rijksweg 
A15, locatie studie reclamemasten langs Invalwegen, Impact reclame bakken aan 
openbare lichtmasten e.d.) Deze studies hebben geresulteerd in een nota van 
uitgangspunten welke bij kort na het zomerreces aan u voor willen leggen. Dit betekent 
dat er pas in het 4e kwartaal 2012 overeenkomsten gesloten kunnen worden. 
 
1e Tussenrapportage VVD 

 
Vraag 1 
Pagina 1. Ligt aan het verlaging van de huisvestingslasten een ander besluit ten 
grondslag dan aan de voorgestelde ombuigingen? In het overzicht staat daar namelijk, 
naast de € 171.000,- aan niet gerealiseerde ombuigingen, nog eens apart € 100.000,- 
negatief voor opgevoerd.  
 
Antwoord:  
De genoemde € 171.000,- aan niet te realiseren ombuigingen, leiden tot een financieel 
nadeel in 2012. Voor de huisvestingskostenreductie stellen wij een alternatieve 
dekking voor, waardoor er geen financieel nadeel is voor de begroting 2012. Het 
afzonderlijk noemen heeft dus te maken met het al of niet voorstellen van een 
alternatieve dekking. 
 
Vraag 2 
Pagina 4. Stand van zaken ombuigingen laat wel erg veel rood zien op het aspect tijd. 
Geld wordt daarbij in de meeste gevallen nog als groen beoordeeld. Hoe realistisch is 
het als iets vreselijk de tijd in schiet dat de ombuiging dan nog gehaald wordt in 2012? 
 
Antwoord:  
Zijn bij ombuigingsvoorstellen de indicatoren “tijd” en/of “geld” op rood gezet, dan is 
zorgvuldig geanalyseerd welke financiële gevolgen dit heeft voor de begroting 2012. 
Deze financiële gevolgen zijn verwerkt in de eerste tussenrapportage. 
Echter, ook bij een aantal speerpunten is de indicator “tijd” op rood gezet, omdat de 
planning niet wordt gehaald. Dit heeft echter geen financiële gevolgen voor de 
begroting 2012.   
 
Vraag 3: 
Pagina 4 Ik zie ook rode vlakken bij geld waar ik geen bijstelling in financiële zin van 
zie? Wanneer raamt u nu bij, dan wel af?  
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Antwoord:  

Alleen indien we geen enkele mogelijkheid zien om de financiële taakstelling te halen 
doen we u een voorstel tot aanpassing; in geldelijke zin of als de denken dit op een 
andere manier te kunnen behalen. 

 

Vraag 4  
Pagina  6. Hoe realistisch is het dat het overige bedrag van het leerlingenvervoer wel 
omgebogen kan worden dit jaar?  
 

Antwoord:  

In 2012 zal er een gezamenlijke aanbesteding  WMO-vervoer en leerlingenvervoer. 
Verwacht wordt dat deze gezamenlijke aanbesteding het beoogde resultaat zal 
opleveren. 

 

Vraag 5 

Pagina 9. Kunt de aangeven wat het niet invullen van de bestaande vacatureruimte 
afdelingshoofd uitvoering in 2012 bijdraagt aan de intensivering van samenwerking 
BAR gemeenten aangezien u die gelden gebruikt om de financiële taakstelling in dat 
kader in te vullen?  
 

Antwoord: 
Het niet invullen van de bestaande vacatureruimte wordt voorgesteld als alternatief 
dekkingsmiddel. Juist vanwege het ontbreken van een directe relatie, stellen wij u deze 
alternatieve dekking expliciet voor. 

 
Vraag 6 
Pagina 16. U geeft aan dat ook in 2012 niet de verwachte bouwplannen zullen worden 
ingediend door stagnatie van de woningmarkt. Uit de jaarrekening 2011 blijkt juist het 
tegendeel. Daarin wordt aangegeven dat er 144 woningen op zijn geleverd, terwijl er 
slechts 84 waren gepland. Kunt u dat verklaren?  

 

Antwoord:  

Het aantal opgeleverde woningen in 2011 is meegevallen en betreft de uitloop van 
plannen die soms al in 2009 zijn ingediend. Op dit moment zijn er geen bouwplannen 
meer in voorbereiding behoudens de plannen aan de Rijsdijk en aan de Molendijk. Bij 
de bouwlocaties Essendael en Portland zijn geen plannen meer in de pijplijn. Concreet 
betekent dit een vermindering van opbrengst bouwleges in 2012 en een verminderde 
Algemene Uitkering in 2013 en verder. Dit hebben we ook zo verwerkt in de opzet 
voorjaarsnota 2013 en 1e tussenrapportage 2012. Mocht onverhoopt er toch 
versnelling ontstaan in de bouwmarkt levert dit direct een positief resultaat in 
inkomsten bouwleges op en voor het jaar erop een positief resultaat in inkomsten in de 
Algemene Uitkering. We streven ernaar om u een realistisch en voorzichtig beeld te 
blijven scheppen in inkomsten rondom de woningmarkt.  
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Vraag 7 

Pagina 16. Ik heb de wethouder herhaaldelijk dit jaar horen zeggen dat de ombuiging 
voor het anders organiseren van de bewaking van de fietsenstallingen geen gevaar 
liep. Ik begrijp daarom niet dat er nu structureel € 22.000,- meer nodig blijkt te zijn voor 
deze post. Kunt u uitleggen hoe dit zit?  
 
Antwoord:  
Het anders organiseren van de bewaking van fietsenstallingen houdt in een combinatie 
van personele bewaking en cameratoezicht.  De structurele kosten hebben betrekking 
op de inzet van WWB-ers  voor de personele bewaking en de onderhoudskosten van 
de camera’s, energiekosten etc.   
 
1e Tussenrapportage CU/SGP 

 

Vraag 1 
Pagina 9. Intensivering BAR-gemeenten. Zie de gestelde vraag 2 van de 
voorjaarsnota. 
 
Antwoord:  
Door de vertraging in de samenwerking op het gebied van VTH, P&O en ICT is het niet 
mogelijk in 2012 de besparing uit de BAR-samenwerking te realiseren. Er is een 
alternatief gevonden in bovengenoemde maatregelen welke een besparing geven van  
€ 100.000,-. In meerjarenperspectief gaan wij er van uit dat de ombuigingstaakstelling 
gehaald wordt.  
 
Vraag 2 
Pagina 18. De WGA-premie neemt fors toe met € 95.000,-. Wat is de oorzaak van 
deze lange ziekteverzuimen? 
 
Antwoord:  
De WGA premie is afhankelijk van de instroom van eigen werknemers in de WGA (en 
momenteel ook nog afhankelijk van oud WAO instromers).Toename van de premie 
voor 2012 zit niet in toename van het verzuim maar deze is veroorzaakt door een 
naheffing van de belastingdienst over de jaren 2008, 2009 en 2010.  
 
Deze naheffing is opgelegd omdat in de voorgaande jaren niet alle gevallen van 
gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en oud WAO instromers waren meegenomen in de 
premieberekening.   
 
Dit heeft tot gevolg dat de premie wijzigt van 0,38% (€ 23.800,--) in 2011 naar 2,05% 
voor 2012. 
 
Vraag 3 
Pagina 18. De uitkeringslasten € 50.000,- worden door het UWV bij de gemeente in 
rekening gebracht. Hoe kan dit? 
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Antwoord:  
Wanneer mensen een ww-uitkering ontvangen van UWV, wordt deze verhaald bij de 
laatste werkgever. In een aantal gevallen zijn wij dat. Daarom brengt UWV deze lasten 
bij ons in rekening. 
 
Vraag 4 
Pagina 20. In de debiteurenpositie komt regelmatig de marktgelden aan de orde. 
Kunnen deze bedragen nog geïnd worden, of moeten deze worden afgeboekt? 
 
Is de aanvraag van de bouwvergunning in 2006 van Mariput € 60.022,- nog reëel? 
 
Antwoord:  
Alle posten worden invorderbaar geacht. Met genoemde debiteuren zijn 
betalingregelingen afgesproken of zoals ik het geval van Mariput zijn afspraken 
gemaakt om de betalingen van leges op te schorten totdat realisatie van bouwplan 
gaat aanvangen 
 
Vraag 5 
Pagina 21. Hoe komt het dat men zo laat er achter komt om in februari 2012 een 
suppletieaangifte over 2006 – 2010 in te dienen ?Waarom worden deze 
werkzaamheden uitbesteed ? Dit geldt tevens over 2011 en 2012. 
 
Antwoord:  
Graag verwijzen wij u naar de opmaat tot de voorjaarsnota 2013, pagina 174. 
 
Vraag 6 
Pagina 26. Graag uitleg over het traject inkoopvoordeel. Voor externe begeleiding  
€ 40.000,- nodig. Graag een nadere verklaring. 
 
Antwoord:  
De externe begeleiding wordt ingezet om versneld een inkoopvoordeel te behalen. 
Mede door middel van een spend-analyse kunnen quick-wins worden bepaald. De 
eerste uitkomsten worden in het 3e kwartaal 2012 verwacht. De kosten van de externe 
begeleiding zullen worden gedekt uit de te verwachten opbrengsten van het 
inkoopvoordeel.  
 
Voorjaarsnota CDA 

 
Vraag 1  
De toegezegde 2 maandelijkse rapportage ombuigingen conform de door de raad 
aangenomen motie ontvangen we niet. 
Wanneer kunnen we deze verwachten? 
 
Antwoord:  
Wij zijn van mening dat u de 2 maandelijkse rapportage ombuigingen conform de door 
de raad aangenomen motie heeft ontvangen.  
De rapportages zijn op de volgende data besproken: 

� Op 16 januari 2012 heeft de auditcommissie de 1e voortgangsrapportage 
ombuigingen besproken; 
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� Op 26 maart 2012 is de opmaat tot de voorjaarsnota 2013 in de carrousel 
besproken. De realisatie van de ombuigingen maakt deel uit van dit document; 

� Op  21 mei 2012 is de concept-voorjaarsnota 2013 besproken in de carrousel. 
De realisatie van de ombuigingen maakt deel uit van dit document; 

� In de concept-1e tussenrapportage 2012 wordt u geïnformeerd over de 
voortgang van de realisatie van de ombuigingen. 

 
Vraag 2: 
Bij de aanvullende ombuigingen is opgenomen het percentage dubieuze debiteuren in 
de ramingen te verlagen met 1,5%. Is dit realistisch nu in de jaarrekening 2011 staat 
aangegeven dat het bestand dubieuze debiteuren bij het SVHW sterk stijgt? 
 
Antwoord:  
In de jaarrekening 2011 hebben wij aangegeven dat de het bedrag oninbaar geraamd 
was op € 211.000,-. Het werkelijk oninbare bedrag bedroeg € 105.000,-. 
Daarnaast is er een voorziening dubieuze debiteuren SVHW gevormd. Over 2011 is er 
een bedrag toegevoegd van circa € 25.000,-. Per saldo dus een meeropbrengst 
verband houdende met betalingsgedrag van € 81.000,-.  
De voorziening dubieuze debiteuren SVHW is pas bij de jaarrekening 2011 gevormd. 
Het SVHW heeft hiervoor de uitstaande posten over de afgelopen jaren nauwgezet 
beoordeeld en op basis van een zo reëel mogelijke inschatting een voorstel gedaan tot 
het vormen van een voorziening. De oudere posten zijn uiteraard lager, aangezien 
hieraan al een lang traject van betalingsregelingen en invorderingsmaatregelen vooraf 
is gegaan. Uitgaande van deze cijfers, vinden wij de voorgestelde maatregel die een 
meeropbrengst geeft van € 70.000,- verantwoord. 
 
Voorjaarsnota CU/SGP 
 
Vraag 1 
Pagina 9. De bedragen genoemd in de 1e Begrotingswijziging over 2013  t/m 2015 
sluiten  niet aan bij de eerste afgegeven begrotingswijziging 2013. Hier worden over de 
jaren 2013 t/m 2015 de volgende bedragen vermeld resp.  € 541.000,-- , € 1.012.736 
en € 1.692.000. Dit levert dus een verschil op in 2013 € 35.000,--, in 2014 € 41.000,-- 
en in 2015 € 47.250,--. Graag een verklaring ? 
 
Antwoord:  
In uw opstelling houdt u geen rekening met de door de raad aangenomen motie en 
amendementen. Dit betreffen de motie Slimmer sporten en de amendementen tot het 
halveren van de taakstelling op het opleidingsbudget griffie en het afkeuren van de 
ombuiging tot het bevriezen van de vergoeding raadsleden. 
 
Vraag 2  
Pagina 11. Graag een nadere uitleg over de ombuiging “Intensivering samenwerking 
BAR-gemeenten ? Hierbij moet pagina 9 worden betrokken van de 1e 
tussenrapportage 2012, waarin gesproken wordt over het schrappen van een 
bestaande vacatureruimte van een afdelingshoofd. Wordt hier geen extern bureau voor 
ingeschakeld ? Verder is de vraag of de bezuinigingen wat betreft de bedrijfsvoering 
worden gehaald ? 
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Antwoord:  
Door de vertraging in de samenwerking op het gebied van VTH, P&O en ICT is het niet 
mogelijk in 2012 de besparing uit de BAR-samenwerking te realiseren. Er is een 
alternatief gevonden in bovengenoemde maatregelen welke een besparing geven van  
€ 100.000,-. In meerjarenperspectief gaan wij er van uit dat de ombuigingstaakstelling 
gehaald wordt.  
 
Vraag 3 
Hoe groot zijn de onzekerheden genoemd op pagina 24? 
 
Antwoord:  
Al zijn de werkelijke financiële impact van deze ontwikkelingen op dit moment nog niet 
bekend, wij vonden het wel noodzakelijk om u hierover een signaal af te geven. Dat er 
iets op de genoemde thema’s zal plaatsvinden, is voor ons wel duidelijk.  
 
Vraag 4 
a.  Welke investeringen worden doorgeschoven ? 

Kunt u informatie verstrekken over de investeringen ? (Rob, MT) 
 
 Antwoord:  
 Alleen investeringen waarvan het een jaar uitstellen weinig tot geen risico’s 
geeft voor veiligheid van burgers of geen problemen geeft met reeds 
aangegane verplichtingen of politieke afspraken en tevens geen extra lasten in 
de toekomst geven door het uitstellen. 

 
b.  Een verlaging van 3% naar 1,5% van de onroerende zaakbelastingen. Graag 

hierover nadere uitleg ? 
 
Antwoord:  
In de jaarrekening 2011 hebben wij aangegeven dat de het bedrag oninbaar 
geraamd was op € 211.000,-. Het werkelijk oninbare bedrag bedroeg  
€ 105.000,-. Daarnaast is er een voorziening dubieuze debiteuren SVHW 
gevormd. Over 2011 is er een bedrag toegevoegd van circa € 25.000,-. Per 
saldo dus een meeropbrengst verband houdende met betalingsgedrag van  
€ 81.000,-. De voorziening dubieuze debiteuren SVHW is pas bij de 
jaarrekening 2011 gevormd. Het SVHW heeft hiervoor de uitstaande posten 
over de afgelopen jaren nauwgezet beoordeeld en op basis van een zo reëel 
mogelijke inschatting een voorstel gedaan tot het vormen van een voorziening. 
De oudere posten zijn uiteraard lager, aangezien hieraan al een lang traject 
van betalingsregelingen en invorderingsmaatregelen vooraf is gegaan. 
Uitgaande van deze cijfers, vinden wij de voorgestelde maatregel die een 
meeropbrengst geeft van € 70.000,- verantwoord. 

 
c.  Een nadere uitleg over de structurele verlaging van de inkoopbudgetten.  

Hoe is dit te realiseren ? 
 
Antwoord: 
Eerste verkenningen door daarin gespecialiseerde bureaus geven aan dat dit 
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genoemde bedrag vooralsnog haalbaar moet zijn. Uiteraard gaan we dit verder 
uitwerken en u in de begroting gedetailleerd voorleggen. 

 
 
Vraag 5 
Pagina 30. In 2012 hebben wij de 25.000e  inwoner van Albrandswaard welkom 
geheten. Hoeveel  waarde heeft het weergegeven staatje op pagina 30 ?  
Wat is reëel? 
 
Antwoord:  
Het lagere aantal genoemde inwoners in het staatje is een omissie als gevolg van 
overnemen in het overzicht van een verkeerde beginstand. Deze beginstand  (24.674) 
is het aantal inwoners waarmee het Rijk rekening houdt bij de bevoorschotting van de 
algemene uitkering 2012. Dit zijn vaak sterk verouderde cijfers,welke weer op 
verschillende momenten worden bijgesteld. In de raming van de algemene uitkering 
gaan wij echter uit van de werkelijke aantallen uit het GBA en de meerjarige prognose 
gebaseerd op de woningbouwprognose. De gehanteerde cijfers door het Rijk leggen 
wij wel vast, om te kunnen bewaken of wij uiteindelijk die algemene uitkering 
ontvangen, waarop wij recht hebben. Abusievelijk is dit getal in het overzicht 
gepresenteerd. Dit heeft overigens, zoals hierboven al aangegeven, geen financiële 
gevolgen. Het staatje met daarin opgenomen de woningbouwprognose is uiteraard 
indicatief. De algemene uitkering herberekenen wij bij elke circulaire welke wij 
ontvangen op basis van de op dat moment meest recent beschikbare informatie. 
 
Voorjaarsnota PvdA 
 
Vraag 1 
Kan aan de discussie schuldpositie een vervolg gegeven worden in relatie tot 
reserves/voorzieningen/weerstandsvermogen? 
 
Antwoord:  
Zoals al tijdens de carrousel door de wethouder werd aangegeven is dit een discussie 
die zeker de komende jaren de agenda van de auditcommissie mede zal bepalen. Een 
eerste aanzet is door onze accountant gegeven door deze parameters in een stress-
test te zetten. Onze insteek is om deze stress-test zeker vaker te maken/laten 
opstellen en te bespreken in de auditcommissie mede omdat 
reserves/voorzieningen/weerstandsvermogen eigenlijk als 1 geheel van het  financiële 
beleid van de gemeente moet worden gezien. 
 
Vraag 2 
Investeringen BAR-ICT is uit de opmaat gehaald; waarom? 
 
Antwoord:  
In de opmaat van de voorjaarsnota is aangegeven dat het nog niet duidelijk was of, 
dan wel wanneer deze investering zal gaan plaatsvinden. In verband met deze grote 
mate van onduidelijkheid is deze investering uit de voorjaarsnota 2013 gehaald. 
 
Inmiddels is er een projectmanager ICT aangesteld in BAR-verband. Één van de 
prioriteiten is een gezamenlijke agenda BAR-ICT projecten op te stellen. Zodra 
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hierover meer inzicht bestaat leggen wij deze, inclusief de financiële gevolgen aan u 
voor. 
 
Voorjaarsnota VVD 

 

Vraag 1 
Pagina 27. Kunt u aangeven waarom u er ingaande 2015 vanuit gaat dat een 
percentage vermindering/oninbaar OZB van 3 naar 1,5% terug gebracht kan worden? 
 
Antwoord:  
In de jaarrekening 2011 hebben wij aangegeven dat de het bedrag oninbaar geraamd 
was op € 211.000,-. Het werkelijk oninbare bedrag bedroeg € 105.000,-. 
Daarnaast is er een voorziening dubieuze debiteuren SVHW gevormd. Over 2011 is er 
een bedrag toegevoegd van circa € 25.000,-. Per saldo dus een meeropbrengst 
verband houdende met betalingsgedrag van € 81.000,-.  
De voorziening dubieuze debiteuren SVHW is pas bij de jaarrekening 2011 gevormd. 
Het SVHW heeft hiervoor de uitstaande posten over de afgelopen jaren nauwgezet 
beoordeeld en op basis van een zo reëel mogelijke inschatting een voorstel gedaan tot 
het vormen van een voorziening. De oudere posten zijn uiteraard lager, aangezien 
hieraan al een lang traject van betalingsregelingen en invorderingsmaatregelen vooraf 
is gegaan. Uitgaande van deze cijfers, vinden wij de voorgestelde maatregel die een 
meeropbrengst geeft van € 70.000,- verantwoord. 
 
Vraag 2 
Pag. 30. De parameters programmabegroting 2013-2016 hebben ons ernstig 
verbaasd. In januari stond in de Schakel te lezen dat onze burgemeester de 25.000ste 
inwoner heeft verwelkomd, terwijl in dit overzicht we daar pas in 2016 aan toe komen.  
 
Antwoord:  
Het lagere aantal genoemde inwoners in het staatje is een omissie als gevolg van 
overnemen in het overzicht van een verkeerde beginstand. Deze beginstand  (24.674) 
is het aantal inwoners waarmee het Rijk rekening houdt bij de bevoorschotting van de 
algemene uitkering 2012. Dit zijn vaak sterk verouderde cijfers,welke weer op 
verschillende momenten worden bijgesteld. In de raming van de algemene uitkering 
gaan wij echter uit van de werkelijke aantallen uit het GBA en de meerjarige prognose 
gebaseerd op de woningbouwprognose. De gehanteerde cijfers door het Rijk leggen 
wij wel vast, om te kunnen bewaken of wij uiteindelijk die algemene uitkering 
ontvangen, waarop wij recht hebben. Abusievelijk is dit getal in het overzicht 
gepresenteerd. Dit heeft overigens, zoals hierboven al aangegeven, geen financiële 
gevolgen. Het staatje met daarin opgenomen de woningbouwprognose is uiteraard 
indicatief. De algemene uitkering herberekenen wij bij elke circulaire welke wij 
ontvangen op basis van de op dat moment meest recent beschikbare informatie.  
 
Vraag 3 
P. 30 Bij diezelfde parameters bedraagt de beginvoorraad woonruimten op 1 januari 
2012 10.041 (inclusief bijzondere woonruimten 11.130), terwijl de eindvoorraad 2011 
(volgens de jaarrekening) 10.980 bedraagt. Daar zit nogal wat verschil in met alle 
consequenties van dien.  
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Antwoord:  
De beginstand van de woningvoorraad gehanteerd in zowel de 1e Tussenrapportage 
2012 als de Voorjaarsnota 2013 is gebaseerd op de medio mei 2012 ontvangen 
opgaven van het CBS. Binnen de algemene uitkering is er momenteel nog discussie 
over de definitie van het begrip woonruimte wat uiteraard een effect zal hebben op de 
hoogte van het bedrag per woonruimte dat wij ontvangen uit het gemeentefonds. In de 
komende circulaires verwachten wij hierover meer duidelijkheid. Om bij voorbaat te 
concluderen dat dit leidt tot een meeropbrengst is te voorbarig.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 


