
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

2e tussenrapportage 2015 Albrandswaard 
(1007841) 

1007857 

Commissie 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 met kenmerk 
1007856; 

BESLUIT: 

Vastte stellen 2 e Tussenrapportage 2015, inclusief bijlagen; 

1. De programmabegroting 2015 te wijzigen met de volgende punten: 
Programma Openbare Orde, Veiligheid en Algemeen Bestuur, het budget in 2015 
€ 363.700 positief bij te stellen, in 2016 met € 91.300 en met ingang van 2017 met 
€ 11.500 negatief bij te stellen; 
Programma Maatschappelijke Ordening, Wonen en Economie, het budget in 2015 met 
€ 167.800 en daarna structureel met € 35.800 positief bij te stellen; 
Programma Participatie, Financiën en Sport, het budget in 2015 positief met € 57.600 en 
vanaf 2017 met € 65.000 structureel negatief bij te stellen; 
Programma Participatiewet, het budget 2015 negatief bij te stellen met € 689.600; 
Programma AWBZ; het budget 2015 € 478.000 positief bij te stellen; 
Programma Jeugdzorg; het budget 2015 met € 119.800 negatief bij te stellen. 

2. De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen vast te stellen; 
Verhoging van de algemene reserve in 2015 met € 359.000 met betrekking tot 
afwikkeling recreatiesluis Koedood; 
Verlaging van de algemene reserve t.b.v. minimabeleid met € 35.700; 
Reserve (her)bestraten verlagen met € 66.000 t.b.v. werkzaamheden aan de Ribiuslaan 
in Rhoon en de Dorpsstraat in Poortugaal. 
De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken op te heffen. 

3. De voltooide speerpunten uit de begroting 2015 en voltooide moties af te sluiten. 

4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen of te wijzigen; 
Uitvoering GWP projecten ad. € 102.500 voor het Verkeersveiligheidsproject Tijsjesdijk, 
de aanleg verkeersdrempel/plateau aan de Saffierlaan en verkeersremmende 
maatregelen in de wijk de Huyters 
Verlaging van het krediet Reconstructie verhardingen 2014/2015 met€ 102.500. 
Het saldo van de kredieten voor verkeersinstallaties Groene Kruisweg te verlagen tot 
€470.000. 



Gemeente 
Albrandsujaard 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Albrandswaard 

van 2 november 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Cristoph Wagner 


