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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp:  
2e tussenrapportage 2016 gemeente 
Albrandswaard 
 

Commissie:  
  

BBVnr: 
1126855 

Portefeuillehouder:  
Graaff, van der H.J. 

Gemeenteraad:  
 

Raadsvoorstelnr.: 
1126859 

e-mailadres opsteller:  
s.brok@bar-organisatie.nl    

 Openbaar 

 
Onderwerp 
2e tussenrapportage 2016 gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De 2e Tussenrapportage 2016 inclusief bijlagen vast te stellen; 
2. De Programmabegroting 2016 te wijzigen met de volgende punten: 

 Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur per saldo te verhogen met € 484.293 
 Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie per saldo te verhogen met € 586.100 
 Programma Buitenruimte per saldo te verhogen met € 23.000 
 Programma Financiën per saldo te verlagen met € 323.429 
 Programma Educatie per saldo te verhogen met € 30.000 
 Programma Sport per saldo te verlagen met € 87.000 
 Programma Sociaal Domein per saldo te verhogen met € 195.100 

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen met de bijbehorende inzet van 
reserves en voorzieningen. 

4. De voltooide speerpunten en moties uit de Programmabegroting 2016 af te sluiten. 
5. De financiële structurele gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de 

Programmabegroting 2017. 
 
Inleiding 
De tussenrapportage is het moment waarop het college integraal rapporteert en verantwoording 
aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 2e Tussenrapportage 
betreft de periode januari tot en met augustus 2016. 
 
Beoogd effect 
Het doel van deze tussenrapportage is het aanbieden van een sturings- en control instrument aan de 
Raad en het rechtmatig aanpassen van benodigde begrotingswijzigingen in de lopende begroting 2016 
van Albrandswaard.  
 
Relatie met beleidskaders 
Conform planning en control-cyclus. 
 
Argumenten 
1.1 Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en 
daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 
Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de Programmabegroting 2016 rechtmatig worden 
bijgesteld. 
 



 
 

2.1 De programmabegroting dient op (sub)programma-niveau geautoriseerd te worden door de Raad. 
De Programmabegroting 2016 dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort 
uit de diverse wijzigingen in de (sub)programma’s die in de tussenrapportage genoemd en toegelicht 
staan.  
 
3.1 In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben 
neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma’s door te voeren en deze eerst aan de raad moeten 
worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van (bestemmings)reserves ter dekking van de 
wijzigingen.   
 
4.1 Om het geheel van speerpunten en moties actueel te houden hebben wij met de Raad afgesproken 
de afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow 
af te voeren. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd. 
 
5.1 Een aantal financiële afwijkingen waarover gerapporteerd wordt is structureel van aard.  
Deze afwijkingen hebben financieel dus niet alleen betrekking op de lopende Programmabegroting 2016, 
maar ook op de programmabegroting 2017. Om de afwijkingen rechtmatig te verwerken in de 
programmabegroting 2017  worden deze afwijkingen aan de raad aangeboden. 
 
Kanttekeningen 
Het niet, of niet tijdig, vaststellen door de Raad van deze 2e tussenrapportage 2016 Albrandswaard, kan 
tot gevolg hebben dat er bij de Jaarrekeningcontrole rechtmatigheidsfouten ontstaan, die ten koste gaan 
van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie/monitoring 
Conform P&C cyclus.  
 
Financiën  
De 2e tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 328.593. Het begrotingssaldo van 2016 komt 
daarmee uit op € 391.318 negatief (zie onderstaande tabel).  
Het nadelige saldo van de 2e tussenrapportage is daarbij vooral toe te schrijven aan de invoering van 
individueel keuzebudget. Dit betreft een forse incidentele afwijking die veroorzaakt wordt door 
veranderende wet- en regelgeving.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volledige financiële gevolgen zijn uitgewerkt in de tussenrapportage.  

Verloop begrotingssaldo 2016 2016 
 
 

Saldo Primaire begroting 231.414 Voordelig 
Structurele gevolgen jaarrekening 2015 44.000 Voordelig 
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2015   -55.000 Nadelig 
Correctie Centrum Rhoon restgebied -3.103 Nadelig 
1e begrotingswijziging 2016 – 21 maart 2016 47.964 Voordelig 
1e tussenrapportage 2016 (onderdeel kaderbrief 2016-2017) -294.139 Nadelig 
Saldo na 1e tussenrapportage en vertrekpunt 2e TR 2016   -62.725 Nadelig 
Gevolgen 2e tussenrapportage 2016 
 

-328.593 Nadelig 

Saldo begroting na 2e tussenrapportage 2016 -391.318 Nadelig 



 
 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Verwerking van beleidsaanpassingen via begroting online. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. 1128089 2e Tussenrapportage 2016 Albrandswaard 
2. 1126993 Concept raadsbesluit 

 
Poortugaal, 6 september 2016 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


