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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten. 
 

AAN DE GRIFFIE inleveren UITERLIJK 19 september 2016, vóór 9.00 uur. 
 

 

De 1
e
 gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard 

De 2
e  

gele kolom: (B)egroting, (V)oorjaarsnota, (T)ussentijdse rapportages, (J)aarrekening 

 
 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. Regisseur 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(B)egroting AW 2017     

A B CDA01 14,97,98 Voorwaarden repressief  

provinciaal toezicht. 

Wanneer komt men onder preventief 

provinciaal toezicht ? Worden de structu-

rele lasten van Albrandswaard geheel 

gedekt door structurele baten ? Het 

gecorrigeerde saldo begroting  2017 en 

2018 is negatief. 

Wanneer de begroting niet structureel en reëel sluitend is, 
en/of wettelijke procedures niet gevolgd worden, kan een 
gemeente onder preventief toezicht terecht komen. Dit is 
een strenge vorm van toezicht waarbij niet alleen de begro-
ting moet worden goedgekeurd maar de gemeente ook 
wijzigingen van de begroting ter goedkeuring moet inzen-
den. Indien de begroting niet in het begrotingsjaar structu-
reel en reëel sluitend is, dient in de meerjarenbegroting 
aannemelijk te worden gemaakt dat dit evenwicht alsnog tot 
stand wordt gebracht. Met het toezicht wordt beoogd een 
gezonde financiële situatie bij gemeenten en gemeen-
schappelijke regelingen te bevorderen. Voorkomen moet 
worden dat gemeenten in een financieel uitzichtloze positie 
geraken. Ook het te laat inzenden van de stukken kan, al 
dan niet in combinatie met een slechte financiële positie, 
leiden tot preventief toezicht. Wanneer de begroting en 
jaarrekening op tijd zijn ingezonden en de begroting structu-
reel en reëel in evenwicht is, valt een begroting onder het 
repressief toezicht. Wanneer de gemeente een aanvraag 
doet voor financiële steun uit het gemeentefonds van het 
Rijk, valt dit onder artikel 12 van de Financiële verhou-
dingswet. 

De structurele lasten van Albrandswaard worden vanaf 

2019 gedekt door structurele baten. Vandaar dat u op de 

genoemde pagina’s in 2017 en 2018 in het gecorrigeerde 

saldo nog negatieve bedragen ziet. Het saldo van deze 

begrotingsjaren wordt nog door incidentele baten sluitend 

gemaakt. In de meerjarenbegroting wordt dus toegewerkt 

naar een structureel en reëel sluitende begroting; daarvoor 

zijn in de Voorjaarsnota 2017 ook maatregelen voorgesteld, 

zoals de ombuigingen op de buitenruimte. 

 

 

Hans van der 

Graaff. 

Rob/Sander 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

 

A B CDA02 29 Bruto Gemeentelijk Product Graag uitleg BGP, en verhouding ver-

wacht en gemeten BGP. Relatieve stand 

van zaken voor Albrandswaard? Moge-

lijke verbeteringen ? 

Dit betreft een nieuwe verplichte beleidsindicator op basis 

van het aangepast BBV.  

Het bruto binnenlands product (BBP) wordt doorgaans ge-
bruikt om te bepalen hoe een land er economisch voorstaat. 
Deze maat drukt de omvang van een economie uit. De 
waarde van het bbp wordt bepaald door de toegevoegde 
waarde van alle economische activiteiten in een land samen 
te nemen. Om landen van een verschillende omvang met 
elkaar te vergelijken wordt vervolgens het bbp gedeeld door 
het aantal inwoners: hieruit kan de gemiddelde gecreëerde 
toegevoegde waarde per inwoner worden afgelezen. Op 
deze manier kan ook de gemiddelde gecreëerde toege-
voegde waarde per gemeente worden berekend. Dit gege-
ven - het bruto gemeentelijk product (BGP) - is interessant 
voor gemeenten. Niet alleen omdat hiermee uitdrukking 
wordt gegeven aan de bijdrage aan de totale economie, 
maar ook om de situatie per gemeente te kunnen vergelij-
ken. In de methodologische verantwoording is uiteengezet 
hoe de waarde van het BGP per gemeente is vastgesteld. 
Gemeentelijke verschillen in economische omvang of pres-
taties kunnen vervolgens in kaart worden gebracht via het 
BGP per inwoner: Wat is de gemiddelde bijdrage per inwo-
ner van een gemeente aan het BBP? 

Het BGP per inwoner kan worden ingezet als sturingsin-
strument voor lokaal economisch beleid dat gericht is op het 
bevorderen van het lokale vestigingsklimaat. 
www.waarstaatjegemeente.nl helpt gemeenten door inzicht 
te geven in: 

 Heeft uw gemeente een hoog of een laag bruto 
gemeentelijk product (bgp)? 

 Hoe is de hoogte van het bruto gemeentelijke pro-
duct te verklaren uit de kenmerken van uw ge-
meente?  

 Op welke gemeenten lijkt uw gemeente, van welke 
gemeenten zou uw gemeente kunnen leren als het 
gaat om het bevorderen van de lokale economie of 
het verhogen van de toegevoegde waarde? 

Onze score van 105 ten opzicht van 95 geeft aan dat de 

toegevoegde waarde van een Albrandswaardse baan lager 

ligt dan gemiddeld. Dit komt omdat wij gericht zijn op huis-

vesting van kleine bedrijven (MKB) binnen onze gemeente. 

Marco Goed-

knegt 

Peter 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

A B CDA03 36 Interne controle BAR Graag uitleg over een integraal pro-

gramma van interne controle voor de 3 

colleges en raden samen. 

Eigenlijk al voor de start van de GR BAR-organisatie per 

1-1-2014, waren we ambtelijk al bezig met het ontwikkelen 

van 1 controleteam. Stapje voor stapje zijn we dit verder 

aan het doorontwikkelen om ook uiteindelijk te komen tot  

1 integraal controleprogramma. Dit programma heeft 2 on-

derdelen; het 1e deel betreft de verplichte rechtmatigheids-

controles en het 2e deel de z.g.n. 213a onderzoeken (de 

doelmatigheidsonderzoeken) waarvan de onderwerpen door 

de colleges worden gekozen/bepaald. Hierdoor worden de 

controles niet alleen veel efficiënter, maar ook veel integra-

ler, breder en diepgaander (voor de drie gemeenten). 

Hans van der 

Graaff. 

Rob 

A B CDA04 51 Tarief afvalstoffenheffing 2017 

eenpersoonshuishoudens 

Wat is het tarief voor afvalstoffenheffing 

eenpersoonshuishoudens 2017. Zie ook 

vernoemde tarief onderste tabel pag 54 

Het tarief voor 2017 is € 177,27. Het bedrag op pagina 51 in 

de tabel is derhalve onjuist en zullen we corrigeren. 

Jacqueline de 

Leeuwe/Hans 

van der Graaff 

Noël/ Sander/ 

Corry An 

A B CDA05 62 Structurele exploitatieruimte 

begroting en belastingcapaciteit 

Graag nadere uitleg over structurele 

exploitatieruimte en belastingcapaciteit. 

Relatieve stand van zaken voor Al-

brandswaard ? Mogelijke verbeteringen? 

Onze woonlasten (belastingen en heffing)komen gemiddeld 

gezien ruim € 100,- hoger uit dan het landelijk gemiddelde 

voor een gezin. Door eventueel onze gemeentelijke belas-

tingen verder te gaan verlagen kunnen we deze indicator 

belastingcapaciteit gaan beïnvloeden.  

Voor % structurele exploitatieruimte zie het antwoord op 

vraag 1. 

Hans van der 

Graaff 

Rob/Sander 

A B CDA06 65 Treasury statuut Wat zijn de overwegingen om een nieuw 

op te stellen treasury statuut alleen ter 

kennisgeving aan de raad aan te bie-

den? 

Conform de financiële verordening ligt deze bevoegdheid bij 

het college. In de laatste financiële verordening van 2015 is 

dit opgenomen in artikel 15 lid 4. Omdat het in dit geval 

verplichte wettelijke aanpassingen betreft, is er gekozen om 

het aangepast stuk dan ook ter kennisgeving aan te gaan 

bieden aan de raad. 

Hans van der 

Graaff 

Sander 

A B CDA07 69 Financieringsbehoefte 2017 Graag nadere onderbouwing van de 

verwachting dat in 2017, 2018 en 2019 

geen langgeld aangetrokken hoeft te 

worden. Zie ook tabel onderaan pag 69. 

Het financieringsresultaat is het saldo tussen vaste activa 

en begrotingsresultaat minus reserves/voorzieningen/ lang-

lopende geldleningen. Uit deze berekening blijkt dat de 

financieringsbehoefte vooralsnog gedekt kan worden door 

kort geld (kasgeldlimiet).  

Hans van der 

Graaff 

Corry An 

A B CDA08  72 Passiva Kan uit de vernoemde vaste schulden 

geconcludeerd worden dat de schuld 

van Albrandswaard (langlopende lenin-

gen) terugloopt van 42 Miljoen Euro in 

2017 naar 28 Miljoen in 2021? Wat zijn 

de hoofdoorzaken van de vermindering 

in schuldenlast ? 

Op dit moment is de verwachting dat alle grondexploitaties 

gaan aflopen in 2019. Hierdoor is onze financieringsbehoef-

te (vooruitbetaalde kosten voor planontwikkelingen en 

bouwrijp maken grond etc.) laag. Daarnaast worden alle 

toekomstige investeringen (IP) reëel geraamd waardoor er 

minder geld nodig is. Zie ook antwoord hierboven. 

Hans van der 

Graaff 

Corry An 

   2e (T)ussentijdse  

rapportage AW 2016 

    

A T Xxx01 Geen vragen gesteld.     
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

 

 

 

 

 

 


