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Geacht bestuur,

Op 18 april 2017 heeft u de conceptbegroting 2018 toegestuurd om ons in de gelegenheid te stellen onze 
zienswijze daarop te geven. Wij maken graag gebruik van die gelegenheid om onder voorbehoud van het 
definitieve besluit van de gemeenteraad in de raadsvergadering van 26 juni 2016 de volgende 
opmerkingen te maken:

Wij vragen het SVHW om 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 
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. Wij vragen in dit 
kader het SVHW om zich in te leven in de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente Albrandswaard. 
Wij hebben de overtuiging dat in goed overleg er wederzijds rekening zal worden gehouden met ieders 
eigen verantwoordelijkheden en dat we ten aanzien hiervan gezamenlijk uit zullen komen.

We zien graag een plan van aanpak om de stijging van oninbare bedragen tegen te gaan 
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. Echter zien wij graag een plan van aanpak om de verwachte stijging van 
oninbare bedragen te beperken. Immers, een stijging van deze kosten drukt de netto te realiseren 
opbrengst voor Albrandswaard.

Wij verzoeken het Algemeen Bestuur onze opmerkingen te betrekken bij hun afweging over het 
vaststellen van de begroting.

Hoogachtend,

De gemeenteraad var) Albrandswaard, 
de griffier, de voorzitter,

mr. Renske van der Tempel
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drs. Hans-Christoph Wagner
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