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09.00 - 16.30 uur 

(alleen volgens afspraak) 

 

 

 

 

 

 

 

30 juni 2015  

Toezeggingen raadsvragen B&A 29 juni 2015 inzake Voorjaarsnota 2016 

Rob van der Stoel 

 

r.v.d.stoel@albrandswaard.nl 

 

597913 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

Op 29 juni 2015 zijn er tijdens de commissie Beraad & Advies enkele toezeggingen 

gedaan door het college naar aanleiding van de 3
e
 behandeling van de Voorjaarsnota 

2016. In deze raadsinformatiebrief geven wij invulling aan de gedane toezeggingen. 

 

KERNBOODSCHAP 

Deze Raadsinformatiebrief gaat in op de gestelde raadsvragen en gedane 

toezeggingen door het college. Een nieuwe versie van de VJN waarin enkele tekstuele 

fouten en het erratum zijn verwerkt, staat tot uw beschikking op het RIS. 

 

VERVOLG 

In de raadsvergaderingen van 6 en 7 juli 2015 staat de voorjaarsnota 2016 

geagendeerd. 

 

VRAGEN/TOEZEGGINGEN: 

P.6 Sport- en ontspanningsaccommodaties: Doorrekening structurele kosten (w.o. 

exploitatiekosten) voor de nieuw te bouwen Sporthal op sportpark Albrandswaard ten 

opzichte van de meerjarenbegroting.  

 

Antwoord: In onze raadsinformatiebrief van 15 juni inzake beantwoording vragen via 

de mail van de PvdA fractie, hebben wij u een financieel overzicht geleverd van de 

begroting 2016-2019 inclusief de financiële gevolgen per oktober 2014 van de 

nieuwbouw sporthal Polder Albrandswaard conform raadsbesluit oktober 2014. In het 

hier vermelde bedrag ‘lasten nieuwe gebouwen/voorzieningen’ zijn zowel de 

kapitaallasten als de kosten van de bedrijfsvoering van de nieuwe sporthal 

opgenomen. 

De Gemeenteraad van Albrandswaard 
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P.11 Punt 2 Baggeren Koedood: uitgezocht wordt wat de rol is van het Waterschap bij 

het baggeren van de Koedood. Is hiervoor alleen gemeentelijk budget begroot? 

 

Antwoord:  Het dagelijks onderhoud (kanten onderhouden, waterplanten maaien en 

drijfvuil ruimen) ligt bij de gemeente. Het buitengewoon onderhoud (baggeren) is voor 

het waterschap maar de gemeente is echter weer ontvangstplichtig voor de bagger en 

moet dus de kosten van de baggerafvoer en verwerking betalen.  

Er zal binnen afzienbare termijn baggeronderhoud plaats moeten gaan vinden en dat 

kan niet in 1 keer voor de hele Koedood en zal dus over meerdere fases/ meerdere 

jaren worden verspreid. Voor baggerafvoer en verwerking zullen op termijn dus kosten  

worden gemaakt. Gekeken wordt in hoeverre dit past binnen de reguliere 

onderhoudsbudgetten. Tevens beschikken we nog over een reserve baggeren van  

€ 379.000,- per 31-12-2014.  

 

P. 14 Snelfietsroute:  

De raad krijgt z.s.m. routeplan van de F15 IJsselmonde toegestuurd. 

 

Antwoord: zie bijlage 597939 
 
 
P.16 Punt 5 Sport: de raad krijgt de laatste vastgestelde jaarstukken van de 

Sportstichting Albrandswaard toegestuurd. 

 

Antwoord: zie bijlage 597944 

De toegezegde aanpassingen in de Voorjaarsnota 2016 zelf zijn allemaal verwerkt en 
een nieuwe versie staat in Verseon op het RIS tot uw beschikking. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
 
597944  Jaarstukken sportstichting 
597945  Beschikking sportstichting 
597939  Plattegrond snelfietsroute F15 



Gemeente 
Albrandswaard 

Aanvraagformulier tot vaststelling budgetsubsidie 

Van de gemeente heeft u een budgetsubsidie van € 10.000.- of hoger ontvangen. 
In artikel 1.5 van de Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 is geregeld, dat u vóór 1 
april van het jaar volgend op boekjaar/de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling indient. 

Als u dit formulier volledig invult, ondertekent en voorziet van de benodigde bijgevoegde stukken, 
beoordelen wij uw aanvraag tot vaststelling budgetsubsidie op grond van artikel 1.7, lid 1 van de 
Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010. Dit artikel bepaalt, dat wij binnen 12 weken een 
besluit nemen op uw aanvraag tot vaststelling van een per boekjaar verstrekte budgetsubsidie. 
Onderaan het formulier vindt u nadere informatie bij de aanvraag. 

1. Algemene gegevens 

Verseonnummer (in te vullen door gemeente) 

Datum ontvangst gemeente (in te vullen door gemeente) 

Naam subsidieaanvrager 

Correspondentieadres 
(dit is ook het postadres) 

/ * 

Postcode/plaats 3/6/ f / ° /l&£rr>^ 
Naam contactpersoon 

E - mail adres contactpersoon 

Tel. nr. contactpersoon 
(waar u overdag bereikbaar bent) 
E - mail adres organisatie 
Website 

— 

Betreft boekjaar/subsidieperiode 



2. Beoordelingsgegevens 
Voor de beoordeling van uw aanvraag tot vaststelling budgetsubsidie moet u, indien van toepassing, 
de volgende documenten als bijlagen bij deze aanvraag aanleveren (zie vereisten in artikel 1.8 van de 
Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010) 
Aanvinken als bijlage bij deze aanvragen is toegevoegd: 

• Inhoudelijk verslag van de verrichte activiteiten over de afgelopen subsidieperiode. Hierbij 
maakt u een vergelijking tussen de beoogde en de gerealiseerde doelstellingen en geeft u een 
toelichting op de afwijkingen 

Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit: 
• Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten; 
• Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode; 
• Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans. 

• Een accountantsverklaring indien de subsidie € 75.000.- of meer bedraagt 

• Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening 

$ Stand reserves en voorzieningen van het laatste jaar(zie artikel 1.5 Uitvoeringsregels 2011) 

3. Ondertekening 

Hierbij verklaart ondergetekende deze aanvraag tot vaststelling van budgetsubsidie naar 
waarheid te hebben ingevuld. 
Naam 

Functie 

Datum / 52^ Aw^^- Jé?/ // 
Plaats 

NADERE INFORMATIE 

Hoe wordt de subsidie vastgesteld: 
1. De maximale subsidie per activiteit wordt in overeenstemming met de 

subsidieverlening vastgesteld. Producten en prestaties moeten voldoende aantoonbaar 
en behaald zijn; 

2. In hoeverre de overeengekomen prestaties en producten zijn behaald, wordt door de 
gemeente beoordeeld op grond van de bij de aanvraag om subsidievaststelling te 
overleggen gegevens; 

3. Wanneer u op basis van de afrekening terug moet betalen, wordt dit bedrag 
teruggevorderd of verrekend met de subsidie voor een volgend jaar. 

Wettelijke grondslagen die op aanvraag van toepassing zijn: 
• De Algemene wet bestuursrecht; titel 4.2 subsidies. 
• De Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010. 
• Uitvoeringsregels 2011 behorende bij de subsidieverordening. 



SPORTSTICHTING ALBRANDSWAARD. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2013. 

Activa 
Liquide middelen 

Passiva 
Vermogen 

Rek. crt Rabobank 
Spaarrek. Rabobank 

13062.73 
1489.90 

Algemene reserve 
Reserve kantoorinv. 
Reserve vrijwilligersbudget 

3852.63 
2600.00 
8100.00 * 

Totaal 14552.63 Totaal 14552.63 

Albrandswaard, 1 september 2014. 



SPORTSTICHTING ALBRANDSWAARD. 

Verlies en winstrekening over 203 13 

Omschrijving. debet credit 

Kosten voorgaande jaren 393.10 
Kosten nieuwjaarsreceptie 750.00 
Kosten Gala Sportavond 0.00 
Subsidies en sponsoring 4834.00 
Kosten voetbalkampioenschap Albrandswaard 2200.00 
Organisatie en bestuurskosten 3557.25 
Kosten secretariaat 0.00 
Internetkosten 943.83 
Telefoonkosten 494.78 
Reserveringen 2250.00 
Gemeentelijke subsidie 20500.00 
Saldo 5077.04 

Totalen 20500.00 20500.00 

Albrandswaard, 1 september 2014. 



Subsidies en bijdragen uit sportstimuleringsbudget 2013. 

a. 1081 BC Portland, subs. Valentijnstoernooi 150,00 
b. 1090 BCN, subs. Inventatietoernooi 50,00 
c. 1097 SWC, subs. Biljarttoernooi 50,00 
d. 1102 BCP en BCN, subs. Open Albr. Toernooi 250,00 
e. 1106 PSV Poortugaal, subsidie avondvierdaagse 834,00 
f. 1112 RWA, subs. Schoolkorfbaltoernooi 300,00 
g. 1113 RWA, district-regio jun. Toernooi 300,00 
h. 1126 Stichting Welzijn Albr. Vakantie sport en spel 1750,00 
i. 1131ANBO, subs. Koersbal en bewegen voor ouderen 750,00 

J 1134 Wielercomite, subs. Bijzondere koers 400,00 

Totaal 4834,00 

Albrandswaard, 2 april 2014. 
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Hierdoor stellen wij de beschikking tot subsidievastelling 2012 vast op € 17.366,22. 
Wij vorderen € 9.633,78 van de reeds bevoorschotte subsidie terug. In de bijlage treft u 
de berekening van de vaststelling aan. 

Reserves en voorzieningen 
Conform artikel 1.5 van de Uitvoeringsregels behorende bij de 1 e gewijzigde Algemene 
subsidieverordening Albrandswaard 2010, mag de som van de reserves niet meer dan 
10% van de totale jaarlasten bedragen. Uw huidige reserves bedragen € 2.952,41 en 
overschrijdt daarmee de grens van 10%. Daarom vorderen wij € 1.085,79 terug van uw 
algemene reserve. Uw algemene reserve bedraagt dan nog € 1.736,62,-. In de bijlage 
treft u de berekening van de reserve aan. 

Het totaal terug te vorderen bedrag behelst € 10.719,57. 
Wij verrekenen dit bedrag, op grond van artikel 4:57 van de Awb, met de toekenning 
van de subsidie voor 2014. 

Niet mee eens 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: 
College van burgemeester en wethouders 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift binnen zes weken na verzenddatum van dit 
besluit verstuurt? Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet in behandeling 
kunnen nemen. 

In het bezwaarschrift zet u: 
- uw naam en adres; 
- de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven; 
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
- waarom u het niet eens met ons besluit bent; 
- uw handtekening. 
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Bijlage 1 

Beschikking tot subsidievaststelling 2012 
Activiteit Kosten 
Kosten nieuwjaarsreceptie € 600,00 
Subsidie sportstimuleringsbudget € 10.211,00 
Voetbalkampioenschap A'waard € 1.585,00 
Organisatie en bestuurskosten € 3.661,61 
Internetkosten € 982,57 
Telefoonkosten € 326,04 

Totaal € 17.366,22 

Berekening reserve(s) 
Algemene reserve € 1.252,41 
Reserve kantoorinventaris € 1.700,00 
Totaal € 2.952,41 

Kosten voorgaande jaren -€ 130,00 
Totaal € 2.822,41 

Max. reserve € 1.736,62 

Terugstorten reserve € 1.085,79 
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