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VERZONDEN 1 3 APR. 2015 

Geachte heer Lambregts, 

Uw mededeling dat voor onze gemeente voor hetjaar 2015 het repressieve begrotingstoezicht geldt, 
stemt ons positief. 

Graag geven wij u een reactie op de opmerkingen die u in uw brief maakt. 

Ombuigingsmaatregelen/taakstellingen BAR-organisatie 
In onze (meerjaren-)Programmabegroting hebben wij de taakstelling van de BAR-organisatie op het 
budget in mindering gebracht. Deze taakstelling is dus hard. 
De BAR-organisatie heeft binnen haar P&C-cyclus waarborgen opgenomen om de financiële 
taakstelling van deze organisatie nauwlettend te bewaken en te realiseren. Ook in de P&C-producten 
van onze gemeente zijn rapportages opgenomen voor dit doel. Een voorbeeld hiervan is de hieraan 
gewijde paragraaf in de tussenrapportages. Dit stelt ons in staat het taakstellingsproces van de BAR-
organisatie nauwlettend te bewaken en zo nodig bij te sturen. Een voorbeeld dat wij hiermee serieus 
omgaan is dat wij actief gebruik maken van onze zienswijzebevoegdheid bij de begroting, rekening en 
begrotingswijzigingen van de BAR-organisatie. 

Paragraaf Verbonden Partijen 
De relatie met Verbonden Partijen is een levend gespreksthema in onze gemeente. Wij vinden dit een 
belangrijk onderwerp. Om het inzicht in de financiële positie en risico's van de verbonden partijen te 
verbeteren hebben wij het initiatief genomen vanaf de Programmabegroting 2016 de paragraaf 
"Verbonden Partijen" in zowel de begroting als jaarrekening inzichtelijker te maken. Daarmee maken 
wij deze paragraaf sterker voor de ondersteuning van onze sturings- en verantwoordingstaak. 

Financiële begroting 
De onderdelen van de begroting, waarop u doelt dat die ontbreken, zijn bij ons in beeld. In de 
Programmabegroting 2016 zult u deze aantreffen. 

Decentralisatie in het sociaal domein 
De financiële ontwikkelingen in het sociaal domein monitoren wij nauwlettend via de 
tussenrapportages. 
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Voor het opvangen van financiële risico's binnen dit domein hebben wij in de begroting een 
risicovoorziening getroffen. 
Daarnaast houden wij bij het bepalen van het risicoprofiel van onze gemeente rekening met de nieuwe 
taken in het sociaal domein. 

Gemeenschappelijke regelingen 
Wij realiseren ons met u, dat de impact van de financiën van de verschillende gemeenschappelijke 
regeling op onze gemeentebegroting groot is. Deze impact wordt groter wanneer gemeenschappelijke 
regelingen een taakstelling meekrijgen. Wij zijn ons bewust van het belang dat tussen de 
begrotingsramingen van de gemeenschappelijke regelingen en de ramingen van de 
gemeentebegroting aansluiting blijft bestaan. 

Financiële verordening artikel 212 van de Gemeentewet 
U maakt ons erop attent dat de VNG de model financiële verordening, gebaseerd op artikel 212 
Gemeentewet, heeft geactualiseerd. 
Wij hebben in onze vergadering van 9 maart 2015 de geactualiseerde financiële verordening 
vastgesteld. Overeenkomstig artikel 214 Gemeentewet dienen wij deze bij u in. U treft dan ook de 
verordening als bijlage van deze brief aan. 
Wilt u ons informeren of deze verordening naar uw oordeel voldoet aan alle actuele vereisten? 

De raad van de gemeente Albrandswaard, 
De griffier, De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 


