
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
22 januari 2013 
budget pilot Bureau Sociaal Raadslieden 
Het college 
123828 
 
 
Onderwerp 
 budget pilot Bureau Sociaal Raadslieden   
 
Kennisnemen van 
het antwoord van het college op uw vraag naar een apart raadsbesluit voor het budget 
Bureau Sociaal Raadslieden  
 
Inleiding 
In de raadsvergadering van 26 november 2012 heeft u het memo van het college 
(119393) met betrekking tot de pilot Bureau Sociaal Raadslieden als ingekomen stuk 
behandeld. Eén van de raadsleden heeft opgemerkt, dat overheveling van budget van 
2012 naar 2013 met een apart raadsbesluit moet plaats vinden. In verband daarmee 
verwacht u een raadsvoorstel voor de vergadering van 28 januari 2013. 
 
kernboodschap 
 
Budget pilot 
De pilot Bureau Sociaal Raadslieden loopt van 1 oktober 2012 tot en met 31 maart 
2014. Het betreft een inzet van 4 uur per week. Voor deze pilot was in de begroting 
van 2012 een budget  beschikbaar van € 6.000,-. In de begroting van 2013 is een 
budget beschikbaar van € 12.000,-.  
Door een latere start dan voorzien is het budget 2012 voor dit doel niet volledig 
besteed maar is het wel nodig voor 2013/2014.  
 
Overheveling budget van 2012 naar 2013 
Het is inderdaad zo dat overheveling van budgetten van het ene boekjaar naar het 
andere een raadsbesluit behoeft. Het is in onze gemeente gangbaar dat dit besluit 
wordt genomen bij de vaststelling van de jaarrekening. Op dat moment is een 
compleet beeld beschikbaar van alle financiële gevolgen in het af te sluiten boekjaar. 
Dan kan door u een zorgvuldige afweging worden gedaan. 
Ook in 2013 zal deze lijn worden gevolgd. 
 
 
 
 

Aan

T.a.v.

Datum

Betreft

Van

Ons kenmerk

CC



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consequenties 
Wanneer u bij de besluitvorming over de Jaarrekening 2012 beslist dat overheveling 
van het betrokken subsidiebudget verantwoord is dan kan de pilot volgens plan 
doorgaan. 
Mocht u besluiten dat overheveling niet verantwoord of wenselijk is dan zullen wij in 
overleg treden met Bureau Sociale Raadslieden over de noodzakelijke aanpassing van 
de pilot, bijvoorbeeld het inkorten ervan. 
 
Vervolg 
Na afloop van de pilot Bureau Sociaal Raadslieden moet worden beoordeeld of de pilot 
een succes was. De portefeuillehouder zal op dat moment de resultaten van de pilot 
aan u voorleggen en met u bespreken of het zinvol is de pilot om te zetten in definitief 
nieuw beleid.  
 
Bijlagen 
n.v.t. 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,               de loco burgemeester, 

             
Hans Cats                    drs. B.G. Euser, mba 
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