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Onderwerp 
Reactie op toezichtsregime door Provincie op begroting 2015. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De bijgevoegde antwoordbrief aan de Provincie over het begrotingsregime 2015 vast te stellen en 
daarin de volgende punten mee te nemen: 

1. Het belang van het monitoren en indien noodzakelijk tijdig bijsturen van de genomen 
ombuigingsmaatregelen/ taakstellingen binnen de BAR-organisatie en de noodzaak inzicht te 
hebben in de financiële positie en risico’s van de verbonden partijen en de ontwikkelingen 
betreffende de decentralisaties; 

2. Het aanvullen van de ontbrekende onderdelen van de financiële begroting in de opstelling van 
de begroting 2016; 

3. De aandacht voor de nieuwe modelverordening van de VNG waarvan de raad de op het VNG-
model 2014 gebaseerde Financiële verordening op 9 maart (als hamerstuk) heeft vastgesteld. 

 
Inleiding 
Elk jaar beoordeelt de Provincie of voor de gemeente repressief of preventief begrotingstoezicht geldt.  
De criteria en opmerkingen vanuit de Provincie zijn in een brief verwoord. De door de auditcommissie 
aan de wethouder van Financiën meegegeven input is in de antwoordbrief meegenomen. 
 
Beoogd effect 
De raad kennis te laten nemen van het begrotingstoezicht 2015 van de Provincie en hierop te 
reageren. 
 
Argumenten 
Repressief Toezicht 
De begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 zijn volgens de Provincie materieel in evenwicht. 
Ook de jaarrekening 2013 is materieel sluitend. Om deze redenen en het tijdig inzenden van de 
stukken voldoet de gemeente Albrandswaard aan de criteria voor repressief toezicht van de Provincie. 
 
Opmerkingen 
De belangrijkste opmerkingen vanuit de Provincie zijn de volgende: 

1. Het belang van het monitoren en indien noodzakelijk tijdig bijsturen van de genomen 
ombuigingsmaatregelen/ taakstellingen binnen de BAR-organisatie en de noodzaak inzicht te 
hebben in de financiële positie en risico’s van de verbonden partijen en de ontwikkelingen 
betreffende de decentralisaties. Het college en de Auditcommissie onderschrijven dit belang; 

2. Het ontbreken van onderdelen van de financiële begroting. Deze zullen ambtelijk worden 
meegenomen in de opstelling van de begroting 2016;  

3. De aandacht voor de nieuwe modelverordening van de VNG. De raad zal de op het VNG-
model 2014 gebaseerde Financiële verordening op 9 maart (als hamerstuk) vaststellen. 

 
Overleg gevoerd met 
Portefeuillehouder Financiën en Auditcommissie (20 januari 2015). 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
23 maart - Auditcommissie (ter voorbereiding en advisering presidium); 
24 maart - Presidium (ter agendering raad 7 april); 
7 april - Raadsvergadering. 



 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
153560  Antwoordbrief aan de Provincie over begrotingsregime 2015. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


