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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp:  
Zienswijze begroting 2018 SVHW 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
k.djodikromo@bar-
organisatie.nl  

Portefeuillehouder: Graaff, van der 
H.J. 

Openbaar 

BBVnummer: 1212539 Raadsvoorstelnr: 1213022  
 
Onderwerp 
Zienswijze concept begroting 2018 SVHW 
 
Geadviseerde beslissing 
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 SVHW in te dienen, waarin de volgende 2 
aandachtspunten staan:  

- Aan het SVHW te vragen rekening te houden met en zich in te leven in de positie van de 
gemeente Albrandswaard bij de implementatie van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming; 

- SVHW vragen om een plan van aanpak om de stijging van oninbare bedragen te beperken.  
 
Inleiding 
Op 18 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2018 
toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 juni 2017 uw zienswijze daarop te geven.  
Wij hebben de concept begroting 2018 SVHW door onze financieel adviseurs laten beoordelen. Wij 
hebben aanleiding gevonden om u te adviseren om twee opmerkingen te maken. 
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 SVHW en daarmee invloed uitoefenen op 
het door de regeling gevoerde beleid.  
 
Argumenten 
1.1. Met het indienen van een zienswijze kan invloed worden uitgeoefend op het beleid van het 

SVHW. 
 

1.2. Wet en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens brengen juridische en 
financiële risico’s met zich mee voor Albrandswaard  

Het nieuwe beleid van het SVHW anticipeert op actuele ontwikkelingen. Digitale Agenda 2020, 
koppelingen met landelijke voorzieningen, openbaarmaking van WOZ-waarden zijn al deels in de 
uitvoering. Per 25 mei 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Intern 
zijn er in dit kader binnen het SVHW reeds maatregelen genomen, maar de risico’s voor de 
deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zowel financieel als juridisch zijn onvoldoende 
belicht.  
 
1.3. Een stijging van oninbare bedragen heeft gevolgen voor gemeentelijke begroting  
Het streven van het SVHW om een kostentoename ten gevolge van indexering van kosten en nieuw 
beleid zoveel mogelijk binnen de exploitatie op te vangen door het doorvoeren van besparingen en 
optimalisaties stelt ons gerust. Daarnaast leidt de nieuwe vastgestelde tariefstructuur tot een lagere 
deelnemersbijdrage met ingang van 2018. Graag zien wij in aanvulling hierop een plan van aanpak 
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waarin is opgenomen maatregelen om de (verwachte) stijging van oninbare bedragen te beperken. 
Immers, een stijging van deze kosten drukt de netto te realiseren opbrengst voor Albrandswaard.  
 
Kanttekeningen 
1.1. Indiening zienswijze onder voorbehoud van vaststelling raad 
De indieningstermijn van de zienswijze loopt tot 13 juni 2017. Afhankelijk van de behandeling in 
Beraad en Advies van 6 juni 2017 wordt de zienswijze aangeboden, onder voorbehoud van 
vaststelling door de Raad.  
 
Communicatie 
De brief met daarin de zienswijze zal worden verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW.  
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit zienswijze begroting 2018 SVHW (1213024); 
2. Zienswijze begroting 2018 SVHW ( 1213043); 
3. Bijlage: Ontwerpbegroting 2018 SVHW (1213041); 
4. Bijlage: Kadernota 2018 SVHW (1213040) 

 
Poortugaal, 16 mei 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


