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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De 1e Tussenrapportage 2017 inclusief bijlagen vast te stellen. 
2. De Programmabegroting 2017 te wijzigen met de volgende punten: 

- Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 185.738; 
- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 6.700; 
- Programma Buitenruimte te verhogen met € 204.300; 
- Programma Financiën te verhogen met € 851.881; 
- Programma Educatie te verlagen met € 49.402; 
- Programma Sport te verhogen met € 153.000; 
- Programma Sociaal domein te verlagen met € 504.800. 

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2017 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen. 

4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2017 en de voltooide moties af te sluiten. 
5. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2018, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als 

kader te beschouwen voor de Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. 
 

Inleiding 
Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2017-2018 aan. De kaderbrief bevat de 1e tussenrapportage 2017 en 
de voorjaarsnota 2018.  
 
De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording 
aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid. De 1e tussenrapportage 
betreft de periode januari tot en met maart 2017. 
 
De doelstelling van de voorjaarsnota is te komen tot kaderstelling voor de programmabegroting 2018 en 
geeft een eerste beeld van de actuele gevolgen van nieuw beleid, afwijkingen op bestaand 
Albrandswaards beleid, en ontwikkelingen en veranderingen van het Rijksbeleid. De voorjaarsnota vormt 
daarmee het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting voor het komende jaar.  
 
Beoogd effect 
Het doel van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en control instrument. Het doel van de 
voorjaarsnota is kaders te stellen voor de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. 
 
Relatie met beleidskaders 
Conform planning en control-cyclus. 
 
 
 



 
 

Argumenten 
1.1 Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de programmabegroting 2017 worden bijgesteld. 
Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en 
daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 
 
1.2 Het niet, of niet tijdig, vaststellen van de 1e tussenrapportage 2017 kan tot gevolg hebben dat er 
rechtmatigheidsfouten ontstaan. 
De begroting wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde tussenrapportage. Fouten gaan 
ten koste van de door de Raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit 
bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle op de jaarrekening 
2017.  
 
2.1 De programmabegroting dient op (sub)programmaniveau geautoriseerd te worden door de Raad. 
De programmabegroting 2017 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 De (hoofd)budgethouders hebben niet de bevoegdheid om begrotingswijzigingen door te voeren. 
In de budgetregels is opgenomen dat (hoofd)budgethouders geen bevoegdheden hebben 
neutrale budgetwijzigingen tussen (sub)programma’s door te voeren. Deze wijzigingen dienen eerst aan 
de raad te worden aangeboden. Dit geldt ook voor de inzet van reserves ter dekking van de wijzigingen. 
 
4.1 Het geheel van speerpunten en moties dient actueel gehouden te worden.  
Met de Raad hebben wij 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. Op deze wijze blijft het overzicht van openstaande moties en 
speerpunten goed bewaard.  
 
5.1 Om de programmabegroting 2018 op te stellen is het nodig om vooraf kaders vast te stellen.  
Hiermee wordt duidelijkheid verschaft binnen welke kaders het beleid en de gemeentelijke taken worden 
vormgegeven en uitgevoerd.  
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
5.1 De financiële gevolgen voor de programmabegroting 2018 zijn niet exact te voorspellen.  
Bij het opstellen van de programmabegroting wordt duidelijk hoe de uitgangspunten exact uitpakken voor 
de financiële opstelling van Albrandswaard. Eén uitgangspunt is dat de programmabegroting 2018 op 
basis van de meicirculaire 2017 van het Rijk wordt opgesteld. Op dit moment is de meicirculaire echter 
nog niet bekend. Ook nieuwe informatie over financiële risico’s in relatie tot de exploitatiebudgetten en 
het weerstandsvermogen, kan tot andere inzichten en uitkomsten leiden.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
n.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring 
Conform planning en control-cyclus. 
 
  



 
 

Financiën  
1e tussenrapportage 2017 
De 1e tussenrapportage sluit met een nadelig saldo van € 462.541. Dit nadelige saldo bestaat 
voornamelijk uit:  
- € 140.000 verhoogde werkgeverspremies 
- € 80.000 correctie op huisvestinglasten 2016 
- € 50.000 nog af te ronden baggerwerkzaamheden 2016 
- € 50.000 juridische en financiële advieskosten  
- € 75.000 minder dividendontvangsten Eneco   
 
De financiële gevolgen op de verschillende beleidsprogramma’s zijn uitgewerkt in de tussenrapportage. 
Het begrotingssaldo van 2017 komt daarmee uit op € 556.129 negatief.  
 
Het verloop van het begrotingssaldo 2017 ziet er als volgt uit: 

 
 
De structurele gevolgen van de 1e tussenrapportage 2017 laten een positief saldo zien (zie onderstaande 
tabel regel 4). Dit komt hoofdzakelijk door 2 onderdelen, te weten:  
- een verhoogde algemene uitkering en;  
- een structurele verlaging van dividendinkomsten. 
 
Voorjaarsnota 2018  
Het vertrekpunt voor de concept begroting 2018 wordt in onderstaande tabel weergegeven.   

 
 

Omschrijving 2017
Saldo primitieve begroting 22.316 V
Structurele gevolgen jaarrekening 2016 -95.000 N
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2016 -20.904 N
Gevolgen 1e tussenrapportage 2017 -462.541 N
totaal van de wijzigingen -578.445 N
Saldo begroting na wijzigingen -556.129 N

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

- Primitieve begroting 2017-2020 72.101 179.681 474.887 618.361

- Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2016 -11.528 -8.835 -9.231 -9.231

- Structurele ef fecten concept jaarrekening 2016 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

- Structurele ef fecten 1e tussenrapportage 2017 192.200 295.500 350.500 350.500

Uitgangspunt voorjaarsnota 2018 157.773 371.346 721.156 864.630

Gevolgen van  deze voorjaarsnota;

B. Rekenkundige en algemene kaders -58.400 -155.708 -156.142 -156.142

C. Beleidsontw ikkelingen -145.500 -95.500 -65.500 -65.500

D. Bedrijfsvoering -235.081 -172.581 -151.438 -151.438

E. Investeringen 16.000 0 -4.500 -4.500

F. Voorgestelde ombuigingen 275.000 125.000 125.000 125.000

G. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid 0 0 0 0

Bijgesteld perspectief voorjaarsnota -147.981 -298.789 -252.580 -252.580

Saldo meerjarenperspectief 9.792 72.557 468.576 612.050



 
 

In deze cijfers zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2017 nog niet verwerkt. Bij de cijfermatige 
opstelling van deze voorjaarsnota zijn wel aannames gedaan over de ontwikkeling van het accres. Het 
accres is de zogeheten normeringssystematiek (Rijk en gemeenten samen “trap op en trap af”) waardoor 
de omvang van het gemeentefonds meebeweegt met de rijksbegroting. Wanneer de meicirculaire 2017 
bekend is kan dit financieel mee- of tegenvallen.  
Gelet op de voorgestelde kaders en ontwikkelingen die in de voorjaarsnota geschetst worden verwachten 
wij in 2018 en 2019 financiële nadelen. Het financieel toezichtkader van de provincie stelt dat de 
begroting 2018 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Als dat niet het geval is, dient in de 
meerjarenraming aannemelijk te zijn dat dit evenwicht uiterlijk in 2021 tot stand komt.  
 
In de jaren 2020 en 2021 is het financieel perspectief gunstig. Dit komt echter alleen door een hogere 
verwachte Rijksuitkering (het zogenoemde accres van het gemeentefonds). Het is nu te onzeker dat wij 
die hogere uitkering vanuit het gemeentefonds in 2020 en 2021 ook daadwerkelijk ontvangen. Het is 
financieel gezond beleid om een sluitende begroting op te stellen, en niet op voorbaat in te teren op de 
algemene reserve (in 2018 en 2019). In de voorjaarsnota zijn daarom onder onderdeel F hiervoor 
ombuigingsvoorstellen verwerkt, waardoor 2018 en 2019 nu positieve saldi geven. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard (Verseonnummer 1220417) 
2. Concept Raadsbesluit Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard (Verseonnummer 1220419) 

 
Poortugaal, 9 mei 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


