
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 
 

Jaarrekening 2014 Albrandswaard (177411)  177528 
Commissie   Openbaar 
BBVnummer: 177411 
 

De raad van de gemeente Albrandswaard 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2015 

 

BESLUIT: 

1. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.288.800; 
2. € 775.100 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
3. Storting van € 444.200 in de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds overeenkomstig 

amendement E bij de begroting 2015 vanwege het voordelige saldo van € 408.500 op WMO 
huishoudelijke verzorging en een voordeel van € 35.700 op minimabeleid; 

4. het saldo van de reserve WWB-inkomensdeel en in het verlengde daarvan ook de reserve 
Egalisatie WMO over te hevelen naar de reserve Sociaal Deelfonds, in lijn met amendement J 
bij de begroting 2015; 

5. Het vrijvallende deel 2014 bij de reïntegratieprojecten van het participatiebudget ad.  
€ 103.900 toe te voegen aan de Algemene Reserve en dit bedrag in 2015 beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van de participatietaken; 

6. Het nadeel op zwembaden van € 34.400 te onttrekken uit de reserve zwembad 
Albrandswaard; 

7. De onderhoudsreserves BBS Julianaschool, BBS De Wegwijzer Rhoon, BBS Don Bosco en BBS 
De Parel Poortugaal op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene Reserve; 

8. € 100.000 uit de voornoemde onderhoudsreserves te storten in een nieuw te vormen 
reserve Basis Onderwijs; 

9. De reserve informatiebeleidsplan (andere overheid) vrij te laten vallen en het saldo van          
€ 492.900 over te hevelen naar de Algemene Reserve; 

10. De reserve jeugdhonk Valckesteijn vrij te laten vallen en het saldo van € 365.400 over te 
hevelen naar de Algemene Reserve; 

11. De restantkredieten uit 2014 zoals opgenomen in bijlage 4 ter hoogte van €  8.258.700 
beschikbaar te stellen in 2015. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Albrandswaard 



 

 

van . 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

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

 


