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VOORWOORD   
 
 
Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage 2016. Wij rapporteren over de afwijkingen op de geplande 
realisatie van speerpunten van de begroting 2016 en moties. Daarnaast worden de financiële 
afwijkingen op de begroting 2016 weergegeven en toegelicht.   
De besluitvorming over de 2e tussenrapportage 2016 is geagendeerd voor de raadsvergadering 
van 8 november 2016. 
 
Albrandswaard,   
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
 
 
 
Hans Cats    drs. Hans-Christoph Wagner 
Gemeentesecretaris   burgemeester 
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 Inleiding en samenvatting 
 
 

Financieel perspectief  
 

 
Het financiële vertrekpunt van deze tussenrapportage is de laatste budgettaire wijziging van de 
programmabegroting 2016. In onderstaande tabel presenteren wij het verloop van het 
begrotingssaldo 2016 om u inzicht te geven in hoe het vertrekpunt tot stand is gekomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze tussenrapportage worden budgetafwijkingen gemeld. In de recapitulatie van de financiële 
afwijking ziet u in een overzicht van alle afwijkingen. In sommige gevallen veroorzaken die 
afwijkingen een wijziging van het begrotingssaldo, maar zeker niet in alle gevallen. Om duidelijk te 
maken welke posten een wijziging van het begrotingssaldo veroorzaken geven wij in deze 
rapportage per afwijking aan of het gaat om een budgettair neutrale afwijking. Zo worden soms 
nadelen op het ene programma gedekt vanuit voordelen op het andere programma. Denk aan de 
Rijksinkomsten vanuit het gemeentefonds ter dekking voor kosten van het sociaal domein.    
 
Als een budgettaire afwijking in 2016 ook (nog) financiële consequenties heeft voor de begroting 
2017 dan wordt dat vermeld. Dit is natuurlijk van belang voor de structurele effecten van de 
afwijkingen. Een aantal posten die structurele effecten hebben is al verwerkt in het saldo dat aan u 
is gepresenteerd bij de Kaderbrief 2016-2017. Denk dan bijvoorbeeld aan de ombuigingen van de 
investeringswerken op wegen. Wat geen onderdeel uitmaakt van deze rapportage is de 
urenverantwoording binnen de BAR-organisatie. De uiteindelijke resultaten zijn pas na het 
opstellen van de jaarrekening 2016 van de BAR-organisatie definitief duidelijk. 
 
In onderstaande geven wij u een financiële samenvatting van alle gerapporteerde afwijkingen en 
de gevolgen daarvan per raadsprogramma. Daarbij is op totaalniveau inzichtelijk gemaakt wat de 
wijzigingen zijn met betrekking tot de inzet van voorzieningen en reserves in 2016. Voorzieningen 
en reserves zijn immers dekkingsmiddelen die ingezet worden voor budgettaire afwijkingen.  
 

Mutaties per programma 2016 2017 2018 2019 

1 Openbare Orde, Veiligheid en Bestuur -484.293 N -33.693 N -33.693 N -31.000 N 
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie -586.100    N -35.107   N -34.639     N -34.171    N 
3 Buitenruimte -23.000 N 0 - 0  - 0        - 
4 Financiën 323.429  V 40.000    V 40.000    V 40.000    V 
5 Educatie -30.000           N 0       - 0  - 0  - 
6 Sport 87.000 V 0             - 0         - 0   - 
7 Sociaal Domein -195.100  N 7.896                 V 7.849      V 7.803         V 
 Reserves en Voorzieningen 579.471       V 0 - 0      - 0            - 

  TOTAAL -328.593 N -20.904  N -20.483     N -17.368   N 

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 
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  Mogelijke risico’s 
 
In deze paragraaf zijn onderwerpen opgenomen waarvan nog niet zeker is of, dan wel hoe groot de 
financiële gevolgen hiervan zijn. 
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) 
In deze tussenrapportage worden afwijkingen op de lastenramingen van de Vpb gemeld (zie het 
onderdeel toelichting op de financiële afwijkingen). Maar er blijven wel risico’s bestaan. Dit komt 
vooral doordat de Belastingdienst nog onvoldoende concrete richtlijnen heeft gegeven over hoe om 
te gaan met ondernemingsactiviteiten bij gemeenten. Het belangrijkste risico is dan ook dat de 
Belastingdienst andere standpunten in kan gaan nemen.  
Daarnaast kan de inschatting bijgesteld moeten worden, indien de cijfers en activiteiten bij de 
jaarrekening 2016 onverhoopt afwijken ten opzichte van de huidige begrote cijfers 2016. Middels 
de reguliere planning- en control documenten zullen wij u op de hoogte blijven houden van de 
belangrijke ontwikkelingen rondom de invoering van de vennootschapsbelasting. Met betrekking tot 
de verdere implementatie hiervan zijn we op koers om de eerste Vpb-aangifte (over het jaar 2016) 
tijdig en verdedigbaar in te kunnen dienen. 
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Overzicht van de beleidsmatige afwijkingen 
 
Stand van zaken realisatie speerpunten begroting 2016 en moties 
In het onderstaande overzicht zijn alleen die speerpunten en moties opgenomen waar, in meer of 
mindere mate, wordt afgeweken van de doelstelling. Voor een actuele stand van zaken  verwijzen 
wij naar Pepperflow. 
 
Het actuele beeld van afwijkingen op de lopende speerpunten is als volgt:  
1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 1.2.1d Albrandswaard sluit aan bij "Waar staat je Gemeente". 25% G O G 31-03-17
2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Rabobank (ruimtelijk plan). 25% G G O 31-12-16
16. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, 
zorg, educatie en natuur in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden

25% O G G 31-12-18

16. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon. 50% O G G 30-06-17
4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 4.1.1a Ratio’s en streefwaarden benoemen voor de nieuwe kengetallen ten 
aanzien van de financiële positie in de paragraaf Weerstandsvermogen.

25% G R G 30-06-16

16. 4.1.1c De reserve Sociaal Deelfonds wordt in 2018, na de jaarrekening 2017, 
herijkt.

25% O G G 30-09-18

16. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden. 50% O G G 31-12-18
5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer. 25% O G G 31-12-16  
 
Het beeld van de voltooide speerpunten is: 
1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 1.2.1c Webcare: het volgen en beantwoorden van vragen via social media. Voltooid G G G 31-12-16
4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 4.1.1b Een nota reserves en voorzieningen opstellen. Voltooid G G G 30-06-16
16. 4.1.2a Met ingang van 2017 wordt de hondenbelasting afgeschaft. Voltooid G G G 31-12-16  
 
Voltooide moties zijn: 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Beleid oplaadpalen (MOTIE) Voltooid G G G 10-11-2014  
 
De stand van afwijkingen op lopende moties is: 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum
Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE) 25% G O G 11-11-2013
Zoeklocaties sociale woningbouw: realisatie van (een deel) sociale huurwoningen 
voor ouderen en starters op locatie Poortugaal Centrum (MOTIE)

Gestart O G O 20-06-2016
 

 
Nadere toelichting: 
De indicator tijd is op rood gezet voor het speerpunt ‘Ratio’s en streefwaarden benoemen voor de 
nieuwe kengetallen ten aanzien van de financiële positie in de paragraaf Weerstandsvermogen’. 
Dit komt omdat meer tijd nodig is voor gedegen onderzoek. Onderzoek naar hoe de ratio’s en 
streefwaarden in samenhang bezien moeten worden om als sturingsinstrument te kunnen fungeren 
voor de financiële positie.  In de Programmabegroting 2017 zullen de streefwaarden en ratio’s 
benoemd worden. 
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 Recapitulatie van de financiële afwijkingen 
 
De financiële afwijkingen worden in onderstaande tabellen weergegeven. De eerste tabel heeft betrekking op de budgettaire afwijkingen van 2016 met daarbij 
de eventuele gevolgen voor de programmabegroting 2017. De tweede tabel heeft betrekking op de budgettair neutrale afwijkingen.  
 
PRODUCT

Positief Negatief 2017 2018 2019 2020
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
Gemeenteraad Trainingen -5.000        - - - -
Gemeenteraad Fractiebijdragen -2.693        -2.693        -2.693       - -
Griff ie Incidentele uitgaven -2.500        -2.500        -2.500       -2.500      -2.500      
Raad/Bestuur/Griff ie/BO Kostenstijging salarislasten Bestuur/Griff ie/Gemeenteraad -28.500      -28.500      -28.500     -28.500    -28.500    
Bijdrage BAR Kosten automatisering -36.000      Reeds onderdeel programmabegroting 2017
Bijdrage BAR Gevolgen cao ontw ikkeling 2016 (zie deels dekking programma 4) -25.400      Reeds onderdeel programmabegroting 2017
Bijdrage BAR Invoering individueel Keuzebudget - vakantiegeld jun - dec 2016 -349.200    - - - -
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -                 -449.293    -33.693      -33.693     -31.000    -31.000    

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
Projecten milieu (B-lijst) Herziening subsidie en extra kosten -10.500      - - - -
Investeringen Afronding (deel)projecten gefinancierd met subsidie Stadsregio - -35.107      -34.639     -34.171    -33.703    
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                 -10.500      -35.107      -34.639     -34.171    -33.703    

Programma 4 - Financiën
Deelnemingen nutsvrz Dividend -100.000    - - - -
Algemene uitkering Budgettaire gevolgen circulaires Rijk 154.300     Reeds onderdeel programmabegroting 2017
Vennootschapsbelasting Gemeentelijke (ondernemings)activiteiten 85.000       40.000       40.000      40.000     40.000      
Financiën 239.300     -100.000    40.000       40.000      40.000     40.000      

Programma 5 - Educatie
Wijkcentra en kinderopvang Budgetbeheer op orde -30.000      - - - -
Educatie -                 -30.000      -                 -                -               -               

Programma 7 - Sociaal domein
Het Boerderijtje Verkoop pand en grond 21.900       7.896         7.849        7.803       7.360        
Sociaal Domein 21.900       -                 7.896         7.849        7.803       7.360        

TOTAAL 261.200     -589.793    
Saldo 2e tussenrapportage 2016 -328.593    -20.904      -20.483     -17.368    -17.343    

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 

 
Tabel 1: budgettaire gevolgen 2e TR 2016
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BUDGETTAIR NEUTRALE AFWIJKINGEN 
PRODUCT

Positief Negatief 2017 2018 2019 2020
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur
Verkiezingen Uitvoering referendum Oekraine 2016 (dekking algemene uitkering) -35.000       -                -               -              -              
Openbare orde en veiligheid & Algemeen Bestuur -                -35.000       -                -               -              -              

Programma 2 - Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie
Ruimtelijk beleid Kosten uitbreiding sociale w oningvoorraad (dekking onvoorzien) -30.000       
Grondexploitatie Verlies afsluiten Smaak van Poortugaal (dekking reserve en voorziening) -545.600     
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -                -575.600     -                -               -              -              

Programma 3 - Buitenruimte
Inzameling huishoudelijk afval Publiekscampagne (dekking voorziening Afvalstoffenheff ing) -23.000       
Buitenruimte -                -23.000       -                -               -              -              

Programma 4 - Financien
Gemeentehuis Poortugaal Kapitaallasten (onttrekking reserve kap gemeentehuis Poortugaal) -97.871       
Onvoorzien Dekking voor kosten uitbreiding sociale w oningvoorraad 30.000       
Algemene uitkering Gevolgen circulaires Rijk (dekking voor sociaal domein en referendum) 252.000     
Financiën 282.000     -97.871       -                -               -              -              

Programma 5 - Educatie
Geen w ijzigingen
Educatie -                -                  -                -               -              -              

Programma 6 - Sport
Binnensport accommodaties Vrijval kapitaallasten (raadsbesluit 1073925; storting in algemene reserve) 87.000       -                -               -              -              
Sport 87.000       -                  -                -               -              -              

2e Tussenrapportage Structurele gevolgenOMSCHRIJVING 

 
 Tabel wordt vervolgd op volgende pagina 
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Programma 7 - Sociaal domein
Wet Buig Extra Rijksmiddelen en lagere uitgaven uitkeringen (dekking voor uitstroomtrj) 100.000     - - - -
Minimabeleid Bijdrage collec. ziektekostenverz. en bijzondere bijstand -198.600     -198.600   -198.600  -198.600 -198.600 
WMO compensatie chronisch zieken Wtcg gelden (dekking minimabeleid) 198.600     198.600    198.600   198.600  198.600  
Re-integratie uitstroomtrajecten Extra inzet uitstroomtrajecten (dekking vanuit Wet Buig en algemene uitkering) -150.000     - - - -
Voorzieningen WMO vervoersvoorzieningen Verw acht overschot i.v.m. minder verstrekte voorzieningen 60.000       - - - -
WMO eigen bijdrage huishoudelijke hulp Minder inkomsten eigen bijdrage (dekking m.n. vanuit Wmo vervoersvz) -70.000       - - - -
Inzet in w ijkteams Tijdelijk inzet extra personeel (dekking algemene uitkering) -40.000       - - - -
Jeugd Extra budget i.v.m. extra Rijksmiddelen (dekking algemene uitkering) -35.000       - - - -
Wmo Begeleiding Extra budget i.v.m. extra Rijksmiddelen (dekking algemene uitkering) -82.000       - - - -
Sociaal Domein 358.600     -575.600     -                -               -              -              

Reserves en voorzieningen
Voorziening Afvalstoffenheff ing Dekking voor publiekscampagne 23.000       
Kapitaallastenreserve gem Poortugaal Dekking voor kapitaallasten gemeentehuis Poortugaal 97.871       
Algemene reserve Storting i.v.m. besluit Binnensportaccommodaties Poortugaal/Rhoon -87.000       
Reserve ontw ikkelingsprj voorbereidingskred Correctie van dekking faciliteren vastgoedontw ikkeling 20.000       
Algemene reserve Dekking faciliteren vastgoedontw ikkeling -20.000       
Reserve ontw ikkelingsprojecten vrije reserve Correctie van dekking marktinitiatief Palsgraaf 13.000       
Reserve ontw ikkelingsprj voorbereidingskred Dekking marktinitiatief Palsgraaf -13.000       
Voorziening grondexploitatie Dekking voor verlies afsluiten Smaak van Poortugaal 534.900     
Reserve ontw ikkelingsprojecten vrije reserve Dekking voor verlies afsluiten Smaak van Poortugaal 10.700       
Mutaties Reserves en Voorzieningen 699.471     -120.000     -                -               -              -              

TOTAAL 1.427.071  -1.427.071  
Saldo 2e tussenrapportage 2016 -                  -                -               -              -               
Tabel 2: budgettair neutrale gevolgen 2e TR 2016 
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Toelichting op de financiële afwijkingen 
 

PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE & VEILIGHEID EN ALGEMEEN BESTUUR 
 
BUDGETTAIR 
 
Gemeenteraad – trainingen -/- €  5.000 incidenteel 
De raad heeft een trainingsbudget van € 15.000. Vorig jaar is dat incidenteel met € 10.000 
opgehoogd. Doordat er veel fracties zijn en de verhoudingen in de raad nog veel acties gericht op 
fracties nodig hebben, in plaats van de gehele raad, gaat er veel budget richting de trainingen. Het 
presidium heeft ingestemd met een incidentele verhoging van € 5.000. 
 
Gemeenteraad – fractiebijdragen -/- € 2.693 structureel 
Bijdragen aan derden wordt opgehoogd naar € 11.100 i.v.m. fractiebijdragen aan twee extra 
fracties (9 fracties à € 1.000 plus 21 x € 100).  
 
Griffie – diverse kleine uitgaven -/- € 2.500 structureel 
Er is geen budget bij de griffie voor incidentele kleinere uitgaven. Bijvoorbeeld een aangepaste 
bureaustoel, een draadloze muis, een kabeltje dat stuk is etc. 
 
Raad/Bestuur/Griffie/BO - salarislasten -/-  € 28.500 structureel 
De salarislasten van 2016 voor het bestuur ( € 13.000), de gemeentesecretaris (€ 4.000) en de 
griffie ( € 7.500) zijn met 3% gestegen.  Daarnaast is de onkostenvergoeding voor de raadsleden 
met 1,5% gestegen ( € 4.000). 
 
Bijdrage BAR – kosten automatisering -/- € 36.000 structureel (effecten 2017 reeds verwerkt in 
programmabegroting 2017) 
De kosten voor Automatisering vertonen een stijgende lijn. Dit komt door een gegroeide 
ondersteuningsbehoefte vanuit de organisatie en samenwerkende partijen, het gewijzigde 
werkconcept (flexibel werken) en meer ICT-middelen per medewerker. De stijging van de kosten is 
in tweeën te delen: € 175.000 ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering en een nog nader te 
bepalen bedrag ten behoeve van de 3 Decentralisaties. Het laatste zal meegenomen worden in de 
herijking van de Notitie Dichtbij en Integraal. 
De kostenverhoging is structureel maar omdat de hogere kosten al in de begroting 2017 zijn 
opgenomen wordt in deze tussenrapportage alleen het jaar 2016 bijgesteld. De bijdrage voor 
Albrandswaard bedraagt € 36.000 (20,58%). 
 
Bijdrage BAR – gevolgen cao ontwikkeling -/- € 25.400 structureel (effecten 2017 reeds 
verwerkt in programmabegroting 2017) 
De gevolgen van de nieuwe cao (1 januari 2016 - 30 april 2017) zijn verwerkt in de begroting 2017-
2020. Voor het jaar 2016 moet de definitieve verwerking nog gebeuren en dat vindt plaats in deze 
tussenrapportage. Het aandeel voor Albrandswaard bedraagt 20,59% van de totale verhoging van 
de nieuwe cao in de BAR-organisatie. Voor Albrandswaard gaat het om een bedrag van € 307.700 
opgebouwd uit de volgende onderdelen:  
- -/- € 305.000 i.v.m. 3% Cao loonsverhoging 2016  
- -/- € 25.700 i.v.m. Sociale premies 2016                                                   
-  € 22.900 i.v.m. ABP-premie mutaties 
Vanuit de meicirculaire 2015 was reeds rekening gehouden met deze structurele cao 
ontwikkelingen door een stelpost van € 200.000 op te nemen in de begroting. Tevens valt een 
eenmalig bedrag van € 82.300 in onze begroting vrij. Dit betreft een bedrag dat vanuit de 2e 
tussenrapportage 2015 is gereserveerd voor effecten van eenmalige lasten in verband met het 
overgangsrecht inzake de arbeidsvoorwaardenregeling gemeenten.  
 
Per saldo is het nadeel € 25.400 (-/-€ 307.700 plus € 200.000 plus € 82.300).  
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Bijdrage BAR – invoering individueel Keuzebudget -/- € 349.200 incidenteel 
Op 1 januari 2017 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) geïntroduceerd. Dit is een vrij 
besteedbaar budget voor iedere medewerker wat bestaat uit: 
- de eindejaarsuitkering 
- de vakantie-uitkering 
- de levensloopbijdrage 
- 14,4 uur bovenwettelijk (cao)verlof 
Vanaf 1 januari 2017 wordt iedere maand voor iedere medewerker 1/12 deel in zijn of haar IKB 
gestort. De vakantie-uitkering en het omzetten van de 14,4 uur bovenwettelijke verlof in geld 
hebben financiële consequenties.  
 
Vakantiegeld 
In 2017 wordt 19 maanden vakantie-uitkering uitbetaald. Dit komt omdat de opgebouwde 
(vakantie)rechten van medewerkers voor de periode juni-december 2016 in mei 2017 uitbetaald 
wordt. Voor Albrandswaard gaat dit om een bedrag van in totaal € 349.200.  
De in juni-december 2016 opgebouwde vakantie-uitkering leidt tot een éénmalige last in 2016 en  
komt als kortlopende schuld op de balans 2016. Dit komt vanwege gewijzigde wet- en regelgeving. 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) ziet de introductie van 
het IKB als een stelselwijziging.  
In de Kaderbrief 2017 van de BAR staat dat de financiële gevolgen van het IKB tot de personele 
lasten horen die ten laste van de gemeenten mogen komen. Voor deze éénmalige last wordt dus 
aan de gemeenten, via de gemeentelijke bijdragen, compensatie gevraagd. 
Opgemerkt wordt nog dat dit geen extra geld is, maar dat er door de introductie van het IKB een 
verschuiving in de tijd is bij de lasten. Waarbij die last in een eerder stadium  genomen moet 
worden, maar er per saldo geen sprake is van hogere lasten.  
 
14,4 uur bovenwettelijk (cao)verlof 
De financiële gevolgen worden in 2017 duidelijk als bekend is waar de medewerkers voor kiezen: 
uitbetaling van het IKB of verlof kopen.  
 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Verkiezingen – Uitvoering referendum -/- € 35.000 incidenteel 
Er zijn lasten gemaakt voor de uitvoering van het referendum 2016 over het associatieverdrag van 
de EU met Oekraïne. Het Rijk heeft in het gemeentefonds via onze algemene uitkering op 
programma 4 financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering. 
 

PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE 
 
BUDGETTAIR 
 
Subsidie projecten Milieu (B-lijst) – herziening subsidie en extra kosten -/- € 10.500  
In 2014 is een subsidie ontvangen van het BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaai) in het kader 
van de sanering van de B-lijst (geluid) van ruim € 11.000. Voor de sanering zijn in 2014 en 2015 
kosten gemaakt. In 2016 is de hoogte van deze subsidie herzien. Er moet € 4.500 terugbetaald 
worden. In 2016 verwachten we € 6.000 aan kosten te maken. Dit betekent een tekort van  € 
10.500 voor 2016. In 2017 verwachten we geen kosten meer. Voor dekking is gekeken naar 
andere milieu budgetten, maar deze zijn niet toereikend. 
 

 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Ruimtelijk beleid - plankosten -/- € 30.000 incidenteel 
Onverwachte voorbereidingskosten voor de uitbreiding sociale woningvoorraad conform 
beeldvormend raadsvoorstel met kenmerk 1086991. De kosten worden gedekt uit de post 
onvoorzien op programma 4.  
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Afsluiten grondexploitatie - Smaak van Poortugaal -/- € 545.600 incidenteel 
Volgens het MPO 2016 wordt het complex Smaak van Poortugaal eind 2016 afgesloten. In de 
begroting 2016 is hiermee nog geen rekening gehouden. Dit complex zal worden afgesloten met 
een verlies van € 545.600.  
 
Inzet voorziening grondexploitatie Smaak van Poortugaal en reserve ontwikkelingsprojecten 
vrije reserve – afsluiten project € 545.600 incidenteel 
Voor het verlies van het project Smaak van Poortugaal is een verliesvoorziening getroffen van   
€ 534.900. Deze voorziening valt nu vrij. Het nadelig verschil van € 10.700 wordt gedekt uit de 
reserve ontwikkelingsprojecten vrije reserve. 
 
Diverse reserve mutatie aangaande ontwikkelingsprojecten  
Bij de jaarrekening 2015 zijn ten onrechte de lasten van het speerpunt uit het collegeprogramma 
‘faciliteren vastgoedontwikkeling (Louwerensplein-Zuid, Dorpsdijk, speerpunt 1d, programma 2.1) 
gedekt uit de reserve voorbereidingskredieten. Hierdoor is er in 2015 € 20.000 teveel over deze 
reserve beschikt. Als gevolg hiervan komt deze reserve per  31 december 2016 negatief te staan 
als alle projecten uit het MPO 2016 uit deze reserve worden gedekt. Daarom is de dekking m.b.t. 
marktinitiatief Palsgraaf (€ 13.000) in 2016 tijdelijk uit de reserve ontwikkelingsprojecten vrije 
reserve verwerkt. 
In de 2e Tussenrapportage 2016 wordt het bedrag dat in 2015 teveel onttrokken is aan de reserve 
voorbereidingskredieten (€ 20.000) teruggestort. Aangezien dit bedrag in 2015 ten laste van het 
jaarrekeningresultaat had moeten komen wordt voorgesteld dit bedrag te dekken uit de algemene 
reserve. Daarnaast wordt de dekking van project ‘Palsgraaf’ uit de reserve ontwikkelingsprojecten 
vrije reserve teruggedraaid en wordt de dekking vanuit de reserve voorbereidingskredieten 
opgenomen. 
 

PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE 
 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Inzameling Huishoudelijk afval – publiekscampagne -/- € 23.000 incidenteel 
Om de afvalscheiding van nu 57% naar 75% in 2020 te krijgen willen wij het bewustzijn vergroten 
van de bewoners van Albrandswaard. Momenteel zit er nog 75,4% makkelijk te scheiden 
grondstoffen in de restafvalcontainer. Wij willen een publiekscampagne starten met een pakkende 
slogan en een herkenbaar onderwerp. Bewoners worden gevraagd deel te nemen aan projecten 
en zelf met initiatieven te komen. Dit wordt gestimuleerd door een eigen campagnestijl, artikelen en 
advertenties in de lokale media, posters, stickers op de containers en het maken van een eigen 
campagnewebsite. Op de website wordt alles wat met afvalscheiding te maken heeft uitgelegd. 
Bewoners kunnen hier hun reacties kwijt en tips en trucs met elkaar delen of een poll invullen. De 
campagne wordt ontwikkeld en ondersteund door het Albrandswaardse creatie- en 
communicatiebureau Panart die veel ervaring heeft met verschillende campagnes voor gemeenten 
en bedrijven.  
 
Inzet Voorziening Afvalstoffenheffing – publiekscampagne € 23.000 incidenteel 
Het incidentele nadeel van € 23.000 voor de publiekscampagne wordt gedekt door een onttrekking 
aan de Voorziening beklemde middelen afvalstoffenheffing. 
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PROGRAMMA 4 -  FINANCIËN 
 
BUDGETTAIR 
 
Deelnemingen nutsvoorzieningen – dividend -/- € 100.000 incidenteel 
Hoewel we over 2016 nog interim-dividend verwachten te ontvangen hebben wij minder 
dividendinkomsten uit onze deelnemingen (aan nutsbedrijven/instellingen) dan verwacht. Voorlopig 
beschouwen we dit als een incidenteel nadeel omdat Eneco momenteel minder dividend uitkeert 
vanwege haar duurzaamheidsinvesteringen. 
 
Algemene uitkering – budgettaire gevolgen circulaires Rijk € 154.300 incidenteel 
In de raadsinformatiebrief met kenmerk 1111319 bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen 
van de meicirculaire 2016 en de gevolgen van eerdere Rijkscirculaires die nog verwerkt moeten 
worden in de programmabegroting 2016. In 2016 ramen wij € 406.300 meer opbrengsten 
bestaande uit de volgende onderdelen: 
- € 217.000 meer Rijksinkomsten ten opzichte van decembercirculaire 2015; 
- € 89.000 nog te verwerken voordeel  i.v.m. hardheid van aantallen op de ‘zachte maatstaven’ 

uit het gemeentefonds (effect vanuit de decembercirculaire 2015); 
- € 54.000 stelpost nog te ontvangen Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom; 
- € 46.300 afwikkeling van de algemene uitkering uit eerdere jaren. 

 
Tegenover de € 406.300 aan opbrengsten staan op de andere raadsprogramma’s kostenposten. 
Dit komt omdat een deel van de extra Rijksinkomsten zijn verstrekt voor het sociaal domein (een 
bedrag van € 217.000 op programma 7) en het referendum associatieverdrag EU en Oekraine (een 
bedrag van € 35.000 op programma 1).  
 
Het netto effect voor de programmabegroting 2016 betreft een voordeel van € 154.300 (€ 406.300 
minus € 217.000 minus € 35.000). De structurele budgettaire gevolgen van de Rijkscirculaires zijn 
conform de raadsinformatiebrief verwerkt in de programmabegroting 2017.   
 
Vennootschapsbelasting (Vpb) € 85.000 incidenteel en € 40.000 structureel  
Op basis van het MPO 2016 is de Quickscan SVLO (=Samenwerkingsverband 
Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) uitgevoerd om vast te stellen of er sprake is van een 
winstoogmerk en het drijven van een onderneming voor het grondbedrijf. De analyse, gebaseerd 
op de huidige lopende projecten, wijst uit dat dit het geval is. Gewijzigde planningen, ramingen 
en/of het toevoegen/afsluiten van projecten kunnen dat beeld veranderen. Om die reden dient de 
QuickScan jaarlijks uitgevoerd te worden als onderdeel van het jaarlijkse MPO. 
 
De komende periode zal een verdiepingsslag plaatsvinden die bestaat uit het opstellen van een 
beginbalans voor elke grondexploitatie, inclusief de bepaling van de vennootschapsbelasting die 
hieruit voortvloeit. Deze zal vervolgens opgenomen worden in de concern aangifte en in de 
eerstvolgende planning- en control rapportage. De cijfers verwachten wij in september beschikbaar 
te hebben. Voor de huidige begroting gaan wij vooralsnog uit van de vennootschapsbelasting die 
we hebben berekend op basis van het voorgaande MPO 2015. Deze gaat uit van een gemiddelde 
last van € 25.000 per jaar.  
 
Ook de structurele Vpb-lasten voor alle andere gemeentelijke (ondernemings)activiteiten stellen wij 
naar beneden bij. Dit komt met name door de 3 clusters sociale werkvoorziening, financiering en 
begraafplaatsen.  
- Het Vpb-risico op de sociale werkvoorziening is afgeraamd door de herziening van de 

geldstromen voor jeugdzorg, werk & inkomen, zorg aan langdurige zieken en ouderen ontvangt 
de gemeente nu één budget voor alle decentralisatietaken. Overschotten op onderdelen van dit 
budget vallen in de algemene middelen en kunnen geen Vpb-plicht opleveren;  

- Verder heeft de staatssecretaris het standpunt ingenomen dat het verstrekken van 
startersleningen (maakt deel uit van het cluster Financiering) geen Vpb-plichtige activiteit is 
voor gemeenten;  

- Tot slot hebben wij bij de begraafplaatsen meer aantoonbare fiscale kosten dan bij de vorige 
raming was ingecalculeerd, waardoor de begraafplaatsen structureel verlieslatend zijn en 
daarmee naar verwachting niet Vpb-plichtig zullen zijn. 
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Per saldo bedraagt de nieuwe raming voor alle gemeentelijke (ondernemings)activiteiten € 50.000 
bestaande uit:  
- -/- € 25.000 voor het cluster Grondbedrijf  
- -/- € 25.000 voor de clusters:  Afval, Markten, Parkeren en Vastgoed verhuur plus  
Deze bedragen zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 met het 
meerjarenperspectief 2017-2019. Voor elk cluster van activiteiten hebben wij de feiten en 
omstandigheden goed onderbouwd met de relevante documenten en zijn onze fiscaal 
verdedigbare standpunten getoetst door een onafhankelijke fiscalist.  
 
Omdat voor 2016 reeds een Vpb-last van € 135.000 was opgenomen ontstaat voor de begroting 
2016 per saldo een incidenteel voordeel van € 85.000 (€ 135.000 minus 50.000). Het structurele 
voordeel van € 40.000 ligt lager omdat in de begroting 2017 voor het grondbedrijf nog geen 
rekening was gehouden met een Vpb-last.  
 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Gemeentehuis Poortugaal – kapitaallasten -/- € 97.871 structureel 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 in de raad van 27 juni jl. is besloten een reserve te 
vormen ad € 293.613 ter dekking van de afschrijvingslasten van het activum gemeentehuis 
Poortugaal. Voorgesteld wordt de kapitaallast van dit activum ad € 103.743 (rente € 5.872 en 
afschrijving € 97.871) te verwerken in de begroting 2016.  
 
Inzet kapitaallastenreserve Gemeentehuis Poortugaal – kapitaallasten € 97.871 structureel 
De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve van € 97.871. De rentelasten zijn 
reeds opgenomen in de begroting.  
 
Onvoorzien – dekking kosten sociale woningvoorraad € 30.000 incidenteel 
In de begroting is een post onvoorzien opgenomen. Deze post van € 75.450 kan met € 30.000 
worden afgeraamd. Deze post wordt gebruikt voor de ontwikkeling rondom de verplichte 
huisvesting van vergunninghouders die onvoorzien en onvermijdelijk is.  
 
Algemene uitkering – gevolgen circulaires Rijk € 252.000 incidenteel 
Zoals eerder vermeld wordt een bedrag van € 252.000 van de € 406.300 aan extra opbrengsten 
gebruikt voor het sociaal domein en het referendum associatieverdrag EU en Oekraïne. 

 
PROGRAMMA 5 - EDUCATIE 

 
BUDGETTAIR 
 
Kinderopvang Bonbon, Peuterspeelzaal Blokkendoos, Wijkcentra Portland en Poortugaal 
-/- € 30.000 incidenteel 
In verband met budgetbeheer op orde zijn een aantal fcl’s (kostendragers) in de financiële 
administratie opgeschoond en/of vervallen. Het gaat onder andere om de ramingen op de fcl 
Kinderopvang BonBon en de fcl Peuterspeelzaal Blokkendoos; panden die enige tijd geleden al 
gesloopt zijn. In de begroting worden de inkomsten met € 64.000 verlaagd (dit betreft 
huuropbrengsten die er niet meer zijn) en de lasten met € 34.000 (diverse kostensoorten). Een 
incidenteel nadeel van € 30.000 omdat in de begroting 2017 deze posten juist zijn opgenomen.   
 



Gemeente Albrandswaard  –  2e tussentijdse rapportage 2016 
 

 

 
- 17 - 

 

PROGRAMMA 6 - SPORT 
 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Binnensport accommodaties Poortugaal en Rhoon € 87.000 incidenteel  
Conform het raadsvoorstel met BBV nummer 1073925 aangaande binnensportaccommodaties 
Poortugaal en Rhoon worden 4 investeringskredieten afgevoerd. De vrijval van kapitaallasten in 
2016 bedraagt afgerond € 145.000. Van het voordeel wordt een taakstelling uit de Voorjaarsnota 
2016 ‘sport en accommodaties’ van € 58.000 in 2016 ingevuld.  
 
De nieuwe investeringen voor de binnensportaccommodaties zijn opgevoerd in de 
programmabegroting 2017. 
 
Storting in algemene reserve – binnensport accommodaties -/- € 87.000 incidenteel 
Het resterende voordeel van 2016 ad € 87.000 wordt gebruikt om de taakstelling van 2017 in te 
vullen door het bedrag in de algemene reserve te storten. In 2017 wordt dit bedrag uit de algemene 
reserve gehaald ter dekking van de taakstelling 2017.  
 

 
PROGRAMMA 7 – SOCIAAL DOMEIN 

 
BUDGETTAIR 
 
Het Boerderijtje – Verkoop pand en grond € 21.900 incidenteel en € 7.800 structureel 
In juni 2016 is de verkoop afgewikkeld van een perceel grond met het daarop staande pand "het 
boerderijtje" met omliggende grond gelegen aan de Dorpsdijk 116. De gemeente heeft deze 
bezittingen verkocht om herontwikkeling mogelijk te maken. Het resultaat van de totale transactie 
(inclusief de verkoop van de grond) valt positief uit. Een incidenteel voordeel van € 21.900 
(verkoopopbrengst van 157.000 minus het afschrijven van bijbehorende boekwaardes 135.100).   
 
BUDGETTAIR NEUTRAAL 
 
Wet Buig – extra middelen Rijk en lagere uitgaven uitkeringen € 100.000 incidenteel 
Door een tussentijdse aanpassing in het macrobudget/verdeelmodel zijn de Rijksmiddelen 
toegenomen met afgerond € 50.000 ten opzichte van de eerdere beschikking.  
Hoewel er aan het eind van het jaar naar verwachting een overschot van ca € 50.000 zal zijn op de 
BUIG-middelen is daarover nog geen duidelijkheid. Er zijn enkele onzekere factoren. O.a. een 
toename van het klantenbestand vanwege de huisvesting van vergunninghouders. In de tweede 
helft van het jaar wordt tevens een toename van het aantal klanten verwacht door het begeleiden 
van schoolverlaters van het praktijk- en speciaal onderwijs naar een baan met loonkostensubsidie. 
Het verwachte overschot van ca € 50.000 inclusief de bovengenoemde extra Rijksmiddelen van € 
50.000 kan worden ingezet voor het verwachte tekort op de re-integratie/kosten uitstroomprojecten.  
 
WMO compensatie chronisch zieken overheveling Minimabeleid € 198.600 structureel 
De Wtcg-gelden zijn de middelen die vanwege de afschaffing (in 2014) van de Wet 
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico 
(CER) van het rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Dit was aan het WMO-budget 
toegevoegd. Het betreffen echter middelen die met name bedoeld zijn voor het minimabeleid, 
onder andere voor de gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering en 
bijzondere bijstand voor medische kosten. Daarom worden deze middelen overgeheveld van het 
WMO-budget naar het minimabeleid. 
 
Minimabeleid – collectieve ziektekosten en bijzondere bijstand -/- € 198.600 structureel 
Het minimabudget wordt opgehoogd met € 198.600 voor de medische kosten bijzondere bijstand 
en de collectieve ziektekostenverzekering. Met de overheveling verwachten wij voldoende budget 
te hebben op het minimabudget. Mocht de door de raad vastgestelde beleidswijziging van 110% 
naar 120 % consequenties hebben dan zal dit aan de raad worden voorgelegd. Verwacht wordt dat 
hiervoor bij de jaarrekening 2016 gegevens voor bekend zijn. 
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Re-integratie – uitstroomtrajecten -/- € 150.000 incidenteel  
In 2016 ontstaat een incidenteel nadeel van € 150.000 omdat er veel extra inzet gepleegd wordt op 
re-integratie. Dit met de bedoeling zo veel mogelijk mensen te laten uitstromen. Daarbij wordt ook 
veel inzet gepleegd bij de poort om nieuwe instroom zoveel mogelijk te beperken door mensen 
direct via een uitzendorganisatie weer aan het werk te helpen.  
Omdat inzet op re-integratie en uitgaven op inkomensvoorzieningen nauw met elkaar verband 
houden, is het logisch om een tekort op het re-integratiebudget te dekken vanuit een te verwachten 
overschot op de BUIG-middelen. Ook wordt dekking gevonden in de extra Rijksmiddelen uit de 
meicirculaire 2016 (€ 50.000 vanuit algemene uitkering op programma 4) en de Participatiewet. 
 
Voorzieningen WMO – vervoersvoorzieningen € 60.000 incidenteel 
Op basis van de extrapolatie van de uitgaven tot nu toe wordt er een overschot op deze post 
verwacht van € 60.000. Wel wordt opgemerkt dat er bij gehandicaptenvoorzieningen (bijvoorbeeld 
een woningaanpassing) zich onverwacht hoge kosten kunnen voordoen waardoor het overschot 
lager zal uitvallen. Het overschot zal worden gebruikt als dekking voor het tekort op de eigen 
bijdrage huishoudelijk hulp. 
 
WMO – eigen bijdrage huishoudelijke hulp -/- € 70.000 incidenteel 
Er is sprake van minder inkomsten bij de inning van eigen bijdragen omdat er sprake is van een 
daling in het gebruik van de voorziening huishoudelijke hulp.  
Op dit moment willen we het budget nog niet structureel aframen. De reden daarvoor is dat niet 
uitgesloten is dat er sprake is van achterstanden bij de inning van eigen bijdragen bij het CAK.  
Het tekort kan voor € 60.000 gedekt worden uit het verwachte overschot op de post 
vervoersvoorzieningen Wmo. 
 
Inzet in wijkteams – extra inzet personeel -/- € 40.000 incidenteel 
Om de grote toestroom van casussen richting de wijkteams op te kunnen vangen is tijdelijk extra 
personeel ingezet. Op deze manier vallen inwoners niet tussen wal en schip.  
Vanuit de meicirculaire 2016 (algemene uitkering op programma 4) heeft de gemeente 
Albrandswaard voor 2016 extra middelen ontvangen voor het sociaal domein.  
 
Extra budget Jeugd en Wmo Begeleiding -/- € 117.000 incidenteel  
Zoals eerder is aangegeven op programma 4 (algemene uitkering) krijgt de gemeente 
Albrandswaard van het Rijk extra middelen voor het sociaal domein. De budgetten van Jeugd en 
Wmo begeleiding worden daarom verhoogd met respectievelijk € 35.000 en € 82.000. Op dit 
moment is nog onduidelijk of dat budget ook wordt uitgegeven omdat de verwachte uitgaven van 
de decentralisatietaken voor 2016 niet direct toenemen. Indien een restant overblijft zal dit bij de 
jaarrekening toegevoegd worden aan de reserve Sociaal domein. 
 
De structurele extra Rijksmiddelen voor het sociaal domein zijn verwerkt in de programmabegroting 
2017 conform de raadsinformatiebrief met kenmerk 1111319. 
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Investeringen 
 
Wij rapporteren over de financiële afwijkingen op de geplande uitvoering van de investeringen in 
2016. Het gaat om een elftal afwijkingen (zie bijlage 1) die hieronder kort toegelicht worden. Deze 
afwijkingen hebben geen financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2016. Hoofdzakelijk  
komt dit omdat in de nieuwe nota Activabeleid 2016 geregeld is dat afschrijvingen pas starten in 
het jaar nadat een investering gereed is gekomen. Indien een afwijking (structurele) gevolgen heeft 
voor begroting 2017 brengen wij dat in de toelichting in beeld.     
 
Toelichting 
 
1. Reconstructies Wegen 
Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 is besloten om een ombuiging in het 
investeringsprogramma buitenruimte te realiseren. Als gevolg daarvan wordt € 1.300.000 van de 
investeringswerken Reconstructies wegen afgevoerd. Daarnaast worden investeringswerken 
geconcretiseerd voor een bedrag van € 552.700 voor het lopende jaar. Deze werken zijn: 
- € 4.700  Schutskooiwijk fase 2, Verharding 
- € 35.000  Voorbereiding Dorpsdijk 
- € 25.000 Rotonde Albrandswaardseweg-dijk 
- € 43.000 Res.Kleidijk / C.Barendregtlaan, verharding 
- € 195.000 Project Dorpsdijk / Oud-Rhoonsedijk verharding 
- € 250.000 Bloemenbuurt verharding 
De budgettaire gevolgen voor 2017 zijn opgenomen in de begroting 2017. 
 
2 Herinrichtings- en investeringsprojecten - Inrichting centrum Rhoon en Poortugaal Dorp 
In maart/april 2016 zijn 4 herinrichting- en investeringsprojecten afgerond. Deze projecten zijn 
deels gefinancierd met subsidiegelden vanuit de Stadsregio. Over deze subsidies heeft 
Albrandswaard verantwoording afgelegd voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen. De 
Stadsregio is echter tot een lagere vaststellingen van de (voorlopig) verstrekte subsidies gekomen 
omdat de projecten niet volledig conform de subsidievoorwaarden zijn vormgegeven. Het gaat om 
een bedrag van afgerond -/- € 400.000.  
Daarnaast zijn de (plan)kosten met een bedrag van afgerond € 185.000 toegenomen. In het MPO 
2016 was hiervan al € 104.600 in het kader van de herinrichting van de Dorpsdijk gemeld.  
 
De structurele financiële gevolgen van de lagere subsidies en hogere (plan)kosten voor de 
herinrichting- en investeringsprojecten bedraagt ongeveer -/- € 35.000 aan kapitaallasten.  
 
3 Openbare verlichting 
Betreft een correctie op de eerste tussenrapportage 2016. Daarin was € 18.000 overgeheveld naar 
het project Bloemenbuurt. Op dit krediet was dat bedrag abusievelijk dubbel afgeraamd. Gelet op 
de voortgang van de uitvoering zullen werkzaamheden in 2017 en 2018 plaatsvinden. Dit betekent 
dat van het krediet ruim 4 ton zal moeten doorschuiven.   
 
4 Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting 
Deze investering loopt samen met de groei van enkele scholen. In 2017 en 2018 wordt nog 
respectievelijk € 14.000 en € 13.000 aan uitgaven verwacht.  

 
5 Binnensportaccommodaties investeringen 
Op grond van het raadsbesluit van 20 juni 2016 is een nieuw plan vastgesteld voor de 
binnensportaccommodaties in Poortugaal en Rhoon. Daarin vervallen de kredieten in 2016. In de 
begroting 2017 worden voor 2017 en 2018 nieuwe kredieten opgevoerd voor de renovatie van 
respectievelijk gymzaal Poortugaal en sporthal Rhoon. Voor de gymzaal Rhoon vindt in 2018 
nieuwbouw plaats. De budgettaire gevolgen 2017 en verder zijn reeds verwerkt.  
 
6 Kunstgrasvelden korfbalvereniging RWA en Polder Albrandswaard  
Op grond van het raadsbesluit van 21 maart 2016 is in 2016 € 450.000 beschikbaar gesteld voor 
een extra kunstgrasveld. Inmiddels is gebleken dat door een aanbestedingsvoordeel de totale 
uitgaven lager zullen uitvallen. Vooralsnog wordt het krediet met € 12.500 verlaagd.  
Bij de investeringswerken voor het kunstgrasveld korfbalvereniging RWA blijkt dat een tekort 
optreedt van € 12.500.  
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Er treden geen budgettaire gevolgen op voor de begroting 2017.  
 
7 Speelvoorzieningen 
Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2017 is besloten om een ombuiging in het 
investeringsprogramma buitenruimte te realiseren. Als gevolg daarvan wordt deze investering 
afgevoerd van de investeringslijst. De budgettaire gevolgen 2017 en verder zijn reeds verwerkt. 

 
8 Diverse mutaties investeringen voor Riolering 
Restantkredieten worden afgevoerd omdat werkzaamheden reeds zijn afgerond. Daarnaast 
worden  investeringswerken geconcretiseerd voor het lopende jaar. Er treden geen budgettaire 
gevolgen op vanwege het gesloten financieel systeem van riolering.  
 
9 Slot Valckensteinsedijk 5 
Vanwege veranderende wet- en regelgeving is in het MPO 2016 besloten deze post over te 
brengen van ‘niet in exploitatie genomen gronden’ naar de vaste activa. Dit heeft geen budgettaire 
gevolgen.  
 
10 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 
De verwachting is dat deze investeringswerken voor een bedrag van € 900.000 dienen door te 
schuiven naar 2017. 
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 Bijlage 1 - Investeringsoverzicht 
 
 
 
Nr. Investeringen investeringen 

na 1e TR 
2016

bijraming of 
aframing 

t/m 2e TR 
2016

investeringen 
2016 na 2e TR 

2016

uitgaven 
t/m 18-7

restant 2016 door te 
schuiven naar 

2017

AW2016 Aanschaf I-pads raadsleden 18.000           -1.577          16.423             16.423                             - 1.500               
AW2016 Bestuurskosten, meubilair 23.300           23.300             12.705                  10.595 
AW2016 Mobiele Camera Unit 60.000           60.000             44.922                  15.078 

1 AW2015 Reconstructies wegen 2.800.000     -1.852.700  947.300                  947.300 
AW2015 Bruggen Rhoon/Poortugaal 50.468           50.468                       50.468 

1 AW2015 Schutskooiwijk fase 2, Verharding 58.532           4.700            63.232             63.216                          16 
AW2015 Uitvoer werkzaamheden garantieperiode 45.440           45.440             14.357                  31.083 

2 AW2015 Inrichting centrum Rhoon excl  Riolering -65.636          191.741       126.105           126.105                         -0 
2 AW2015 Inrichting centrum Rhoon excl  Riolering (bate) 51.542           111.160       162.702           162.702                           - 

AW2015 Projecten GVVP 102.500         102.500           21.979                  80.521 
AW2015 Projecten GVVP (bate) -40.000          -40.000                    -40.000 
AW2016 Bruggen Rhoon/Poortugaal 25.400           25.400                       25.400 
AW2016 Vervangen straatmeubilair 20.000           20.000             6.341                     13.660 

1 AW2016 Voorbereiding Dorpsdijk -                      35.000         35.000             8.159                     26.841 
1 AW2016 Rotonde Albrandswaardseweg-dijk -                      25.000         25.000                       25.000 
1 AW2015 Res.Kleidijk / C.Barendregtlaan, verharding 51.955           43.000         94.955             94.795                       160 

AW2016 Project Bloemenbuurt openbare verlichting 18.000           18.000                       18.000 
AW2015 Schutskooiwijk fase 2, OV 24.427           24.427                       24.427 

3 AW2016 Openbare verlichting 529.571         -426.300      103.271           3.263                  100.008 444.300          
AW2014 Project Stationsstraat verhardingen 11.697           -7.347          4.350               4.350                                - 

1  AW2016 Project Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk verhard -                      195.000       195.000           134.077                60.923 
AW2015 Res.Kleidijk / C.Barendregtlaan, openb.verl 18.000           18.000             7.090                     10.910 

1 AW2016 Bloemenbuurt verharding -                      250.000       250.000           57.145               192.855 
AW2016 Vervangen beschoeiingen 85.000           85.000             47.155                  37.845 
AW2015 Zonnepanelen buitendienst Rhoon 269.108         269.108           219.480                49.628 
AW2015 Zonnepanelen sportzaal Portland 218.500         218.500           116.104             102.396 
AW2014 Onderw leerpakket 1e inr. Het Lichtpunt 14.562           14.562                       14.562 

4 AW2014 Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting 42.000           -27.000        15.000                       15.000 27.000            
5 AW2014 Gymzaal Pgaal Valckesteyn 1.000.000     -1.000.000  -                                             - 
5 AW2014 Gymlokaal Rhoon, nieuwbouw 780.000         -780.000      -                                             - 
5 AW2014 Gymzaal Poortugaal Valckestein, renovatie 504.723         -504.723      -                                             - 
5 AW2014 Sporthal Rhoon renovatie 84.763           -84.763        -                                             - 

AW2014 Real isatie Trefpunt 155.000         155.000                  155.000 
6 AW2016 Kunstgras korbal ver RWA 252.500         12.500         265.000           150.073             114.927 
6 AW2016 Kunstgras Polder Albrandswaard onderlaag -                      237.500       237.500           161.230                76.270 
6 AW2016 Kunstgras Polder Albrandswaard bovenlaag -                      200.000       200.000           8.840                  191.160 

AW2015 Speelvoorzieningen 52.149           52.149             12.121                  40.028 
7 AW2016 Speelvoorzieningen 59.000           -59.000        -                                             - 

AW2014 Ondergr inzamelen gestapelde bouw P.gaal 13.301           13.301             11.541                    1.760 
AW2015 Verv binnenbakken+vloeren containers 54.331           54.331                       54.331 

8 AW2015 Vrijval riolering 1.178.700     -440.000      738.700                  738.700 
AW2015 Vrijval riolering (bate) -143.706       -143.706               -143.706 
AW2015 Gemalen 61.587           61.587                       61.587 

8 AW2016 Bloemenbuurt Riolering -                      350.000       350.000           95.772               254.228 
AW2015 Schutskooiwijk fase 2, Riolering 6.679             6.679               6.777                           -98 

8 AW2015 Inrichting centrum Rhoon Riol ering 41.854           -41.854        -                                             - 
AW2016 Verv gemalen 123.900         123.900           57.006                  66.894 

8 AW2016 Voorbereiding Dorpsdijk riolering 10.000         10.000                       10.000 
AW2015 Rec.Kleidijk / C.Barendregtlaan, riolering 19.834           19.834             11.585                    8.249 

8 AW2016 Project Dorpsdijk/Oud-Rhoonsedijk rioleri ng -                      70.000         70.000             57.461                  12.539 
9 AW2016 SlotValckensteinsedijk 5 -                      450.000       450.000           450.000                           - 

AW2014 Poortugaal Dorp (subsidieproject) 83.632           83.632             52.578                  31.054 
2 AW2014 Poortugaal Dorp (subsidieproject) (bate) -165.566       282.212       116.646           116.646                          0 

AW2014 Overhoeken (subs idieproject) 1.487.365     1.487.365       47.962            1.439.403 
AW2014 Overhoeken (subs idieproject) (bate) -1.244.345    -1.244.345         -1.244.345 

10 AW2015 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan 1.870.880     -900.000      970.880           105.700             865.180 900.000          
AW2015 Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate) -1.870.880    -1.870.880      -1.869.769            -1.111 

totaal      8.838.067   -3.657.451        5.180.616       635.890     4.544.726        1.372.800  
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Bijlage 2 – Totaal overzicht speerpunten 
 
1.1 . Openbare Orde en Veiligheid Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 1.1.1a Het ontwikkelen van een meerjarenbeleid met daarin de speerpunten 
voor de komende 4 jaar

50% G G G 31-12-16
16. 1.1.2a Stimuleren van bewonersinitiatieven en het gebruik van 
communicatiemiddelen om alertheid in de wijken te vergroten. 50% G G G 31-12-18
16. 1.1.2b Inzetten op hotspots 50% G G G 31-12-18
16. 1.1.3a Het handhaven van het 1, 2, 3 beleid in de horeca 25% G G G 31-12-18
16. 1.1.3b Het uitvoeren van controles in het kader van de nieuwe Drank- en 
Horecawet

50% G G G 31-12-18

16. 1.1.3c Het betrekken van verenigingen, instellingen en horeca bij het 
ontmoedigen van alcohol- & drugsgebruik

25% G G G 31-12-18

16. 1.1.3d Bewustwording creëren bij ouders en jongeren over de gevaren van 
overmatig alcohol- & drugsgebruik

50% G G G 31-12-18

buurt bestuurt comités en buurtpreventieteams 50% G G G 31-12-18
16. 1.1.5a Inzetten op ambulant werk, (vroeg)signalering en preventie 50% G G G 31-12-1816. 1.1.6a Samen met onze maatschappelijke partners ontwikkelen van een 
meerjarenplan voor woningchecks op brandveiligheid 50% G G G 31-12-16

1.2. Algemeen bestuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 1.2.1a Aanpassen website waardoor weergave op tablet en smartphone mogelijk 
wordt (responsive design)

25% G G G 31-03-17

16. 1.2.1c Webcare: het volgen en beantwoorden van vragen via social media. Voltooid G G G 31-12-16
16. 1.2.1d Albrandswaard sluit aan bij "Waar staat je Gemeente". 25% G O G 31-03-17
16. 1.2.1e Kritisch kijken naar eigen regels. We stellen de vrager centraal en niet het 
systeem bij initiatieven van inwoners.

25% G G G 31-12-18

16. 1.2.2a Collegeleden gaan in gesprek met inwoners. 25% G G G 31-12-18
16. 1.2.2b Het college bezoekt bedrijven en instellingen. 25% G G G 31-12-18
16. 1.2.2c Afspraken maken met de BAR-organisatie over de kwaliteit van geleverde 
stukken. 50% G G G 31-12-18

2.1 Ruimtelijke ordening Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 2.1.1a Ontwikkelen van de locatie Rabobank (ruimtelijk plan). 25% G G O 31-12-16
16. 2.1.2a Faciliteren vastgoedontwikkeling zuidzijde Louwerensplein. 25% G G G 31-12-18
16. 2.1.3a Faciliteren van innovatieve samenhang van agrarische productie, recreatie, 
zorg, educatie en natuur in het Buijtenland van Rhoon en Kijvelanden

25% O G G 31-12-18

16. 2.1.3b Het opstellen van een visie voor de Rand van Rhoon. 50% O G G 30-06-17
16. 2.1.4a Grondprijzenbrief/ beleid opstellen Gestart G G G 30-06-16
16. 2.1.4b Overdracht OMMIJ gronden Gestart G G G 30-06-16
16. 2.1.5a We werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau aan de noodzakelijke 
inhoudelijke kennis rondom invoering Omgevingswet.

Gestart G G G 31-12-18

16. 2.1.5b Omgevingswet: voor zover noodzakelijk en mogelijk wordt vervanging van 
oude instrumenten, procedures en documenten door nieuwe voorbereid. Gestart G G G 31-12-18

2.2 Wonen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

16. 2.2.1a De kwalitatieve doelstellingen vanuit de Toekomstvisie en Structuurvisie 
vertalen in een geactualiseerde Woonvisie en woningbouwprogramma.

50% G G G 30-09-16

16. 2.2.1b Wij faciliteren onze maatschappelijke partners bij het realiseren van 
huisvesting voor vergunninghouders. Gestart G G G 31-12-17

2.3 Economie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 2.3.1a Revitalisering Overhoeken I en II en Binnenbaan 25% G G G 30-06-18
16. 2.3.1e Inzetten op bovenlokale en regionale verbanden 25% G G G 31-12-18
16. 2.3.1f Opstellen van economisch beleid 25% G G G 31-03-17  
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3.1 Buitenruimte Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 3.1.1a Bijdragen aan het Nationaal energieakkoord en regionale Duurzaamheids- 
en klimaatagenda door een lokaal uitvoeringsprogramma op te stellen en uit te 
voeren.

25% G G G 30-06-17

16. 3.1.1b Uitvoering geven aan de raadsmotie “geen windmolens” Gestart G G G 31-12-18

16. 3.1.1c Duurzame innovatieve afvalinzamelingsvormen Onderzoeken + uitvoering.
Gestart G G G 30-06-17

16. 3.1.1d Met partners mogelijkheden onderzoeken om op geluidschermen, 
terreinafscheidingen, gebouwen etc. milieuwinst (duurzaamheid) te halen.

25% G G G 30-06-17

16. 3.1.1e Het planmatig vervangen en uitbreiden van de openbare verlichting met 
duurzame led verlichting/armaturen.

Gestart G G G 31-12-18

16. 3.1.1f Actualisatie milieubeleidsplan Gestart G G G 31-12-17
16. 3.1.2a Verkeersveiligheid verbeteren: 
verkeerborden/GVVP/Verkeersgedrag/optimaliseren fietsroutes.

Gestart G G G 30-09-16

16. 3.1.2b Vier projecten waar onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 
belevingswaarden.

25% G G G 31-12-17

16. 3.1.2c Boomonderhoudsplan & boomvervangingsplan opstellen. Gestart G G G 31-12-16
16. 3.1.2d Actualisatie Gemeente Rioleringsplan (GRP) Gestart G G G 30-09-17
16. 3.1.2e Kostenreductie programma Buitenruimte (inclusief visie kosten-efficient 
beheren).

25% G G G 31-03-16

16. 3.1.3a Wijkregie levert een bijdrage aan interactief beleid op alle 
beleidsterreinen. Gestart G G G 31-12-18

3.2 Kunst & Cultuur Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 3.2.1a Verenigingen bewust maken van hun maatschappelijke positie en hen 
steun verlenen op basis van wederkerigheid. 25% G G G 30-09-16

3.3 Maatschappelijk vastgoed Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 3.3.1a Opstellen van een strategische visie op het gebruik en bezit van 
maatschappelijk vastgoed.

Gestart G G G 30-06-17

16. 3.3.1b Uitwerken van twee opties (BV en Stichting) voor het op afstand zetten van 
het beheer- en de exploitatie van het maatschappelijk vastgoed. Gestart G G G 31-12-17

4.1 Financien Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 4.1.1a Ratio’s en streefwaarden benoemen voor de nieuwe kengetallen ten 
aanzien van de financiële positie in de paragraaf Weerstandsvermogen.

25% G R G 30-06-16

16. 4.1.1b Een nota reserves en voorzieningen opstellen. Voltooid G G G 30-06-16
16. 4.1.1c De reserve Sociaal Deelfonds wordt in 2018, na de jaarrekening 2017, 
herijkt.

25% O G G 30-09-18

16. 4.1.2a Met ingang van 2017 wordt de hondenbelasting afgeschaft. Voltooid G G G 31-12-16
16. 4.1.2b Het tarief van de rioolheffing verlagen. 50% G G G 31-12-16
16. 4.1.2c De hoogte van de afvalstoffenheffing verlagen. 25% G G G 30-09-17
16. 4.1.3a Weerstandsvermogen minimaal op voldoende houden. 50% O G G 31-12-18
16. 4.1.3b Integrale Interne Controle (IC) binnen de gehele BAR- organisatie 50% G G G 30-09-17
5.1 Educatie Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 5.1.1a De middelen voor de Lokale Educatieve Agenda en de Brede School 
effectief inzetten.

50% G G G 31-12-18

16. 5.1.1b Aanbestedingscriteria opstellen voor het leerlingenvervoer. 25% O G G 31-12-16

16. 5.1.1c Resultaatgerichte afspraken maken over de inzet van het Bibliotheekwerk. 25% G G G 31-12-16

6.1 Sport Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 6.1.1a De sportbeleidsnotitie “Albrandswaard in beweging” ontwikkelen. 25% G G G 30-09-16
16. 6.1.1b In relatie met de visie op de Rand van Rhoon in co-creatie ontwikkelen van 
een Toekomstvisie voor sportpark De Omloop.

50% G G G 30-09-17

16. 6.1.1c Opvolgen ISA rapport en raadsmoties, Renovatie/onderhoud noodzakelijke 
binnensportaccomodaties.

50% G G G 30-09-17

16. 6.1.1d Evalueren en opschonen onderhoudsplannen inclusief de budgetten. 75% G G G 31-03-17  
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7.1 Maatschappelijke Ondersteuning Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 7.1.1a Verder ontwikkelen van woonzorgconcepten in coproductie met 
maatschappelijke partijen.

25% G G G 31-03-18

16. 7.1.1b Ontwikkelen innovatieve hulpmiddelen voor inzet ondersteuning thuis. 
Beleidsregels verstrekkingen sluiten aan bij doelstelling om langer thuis te wonen.

25% G G G 31-03-18

16. 7.1.1c In co-creatie met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen 
ontwikkelen voor het realiseren van kleinschalige ontmoetingsplekken.

25% G G G 31-03-18

16. 7.1.1d In co-creatie ontwikkelen lokaal aanbod dagbesteding en begeleiding van 
inwoners die dit nodig hebben. Gestart G G G 31-12-17

7.2 Kwetsbare groepen Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 7.2.1a Samen met Maatschappelijke partners afspraken maken om 
vergunninghouders zo snel en goed mogelijk te laten participeren in de 
Albrandswaardse samenleving.

Gestart G G G 31-12-18

7.3 Participatiewet Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 7.3.1a Inrichten van een Programma Werk. 25% G G G 31-12-18
7.4 Jeugdzorg Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 7.4.1a Doorontwikkeling van interne/externe werkprocessen en -afspraken over 
de informatie uitwisseling/versterken regisseursfunctie wijkteams/vergroten lokale 
inkoop.

Gestart G G G 31-12-18

7.5 Zorg & Welzijn Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum

16. 7.5.1a Resultaatsafspraken maken met SWA over vrijwilligersbeleid/Versterking 
van het steunpunt mantelzorg en het vrijwilligersinformatiepunt van SWA.

25% G G G 31-03-18

16. 7.5.1b Met maatschappelijke partners een Actieagenda ‘Bestrijding Eenzaamheid’ 
opstellen en uitvoeren. 25% G G G 30-06-17

7.6 Wijkteams Status Kwaliteit Tijd Geld Einddatum
16. 7.6.1a Opbouwen en versterken van relaties met alle betrokken partijen en 
netwerken. In toenemende mate preventief werken. Wijkteams aanpassen aan 
behoeften.

25% G G G 31-03-17
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Bijlage 3 – Totaal overzicht moties 
 
 
Moties Status Kwaliteit Tijd Geld Startdatum

Transparant declaratiebedrag van Albrandswaardse bestuurders (MOTIE) Gestart G G G 27-06-2016

Versoepeling aanvragen vergunningen voor vrijwilligersorganisaties (MOTIE) 25% G G G 23-05-2016

Behoud dorps karakter herontwikkeling Palsgraaf (MOTIE) 25% G G G 12-10-2015

Beleid oplaadpalen (MOTIE) Voltooid G G G 10-11-2014

Binnenland van Rhoon (MOTIE) 25% G G G 27-06-2016

Handhaving (MOTIE) Gestart G G G 30-06-2016

Marktinitiatieven Polder Albrandswaard (MOTIE) 25% G G G 14-09-2015

AED t.b.v. de buurtpreventie (MOTIE) Gestart G G G 27-06-2016

Alternatief voor kosten marktinitiatieven (sport)verenigingen (MOTIE) 75% G G G 14-09-2015

Bestedeing reserves sociaal domein (MOTIE) Gestart G G G 29-06-2016

Bestedingsruimte minimabeleid (MOTIE) 25% G G G 14-12-2015

Borging huisvesting maatschappelijke activiteiten Boerderijtje (MOTIE) 75% G G G 12-10-2015

Opnemen maatschappelijke functies in nieuwe Klepperwei (MOTIE) 25% G O G 11-11-2013Zoeklocaties sociale woningbouw: levensloopbestedige woning en appartementen 
voor starters en ouderen (MOTIE) Gestart G G G 20-06-2016Zoeklocaties sociale woningbouw: realisatie van (een deel) sociale huurwoningen 
voor ouderen en starters op locatie Poortugaal Centrum (MOTIE) Gestart O G O 20-06-2016

Uitvoeren woningchecks VRR -kaderbrief 2017- (MOTIE) Gestart G G G 30-06-2016

Veiligheid Portlandsebaan (MOTIE) Gestart G G G 28-06-2016

Vergroten zichtbaarheid van de BOA's (MOTIE) 50% G G G 14-09-2015

Verhogen verkeersveiligheid in Albrandswaard (MOTIE) Gestart G G G 28-06-2016  
 
 
 
 
 


