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Betreft: Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2017 en kaderbrief 2018/2019 Albrandswaard

Geachte raadsleden,
Inleiding
Bijgaand doen wij u de beantwoording toekomen van de schriftelijke raadsvragen over onze jaarstukken
2017 en kaderbrief 2018/2019.
Vervolg
De beantwoording wordt geagendeerd voor de auditcommissie van 12 juni 2018 en mondeling verder
toegelicht indien gewenst.
Beleidsmatige behandeling van deze stukken is in de commissievergadering van 19 juni 2018 gevolgd
door vaststelling in de raadsvergadering van 2 juli 2018.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
BIJLAGEN
1335416

Beantwoording raadsvragen

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten.
De 1e gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard
De 2e gele kolom: (B)egroting, (T)ussenrapportage, (K)aderbrief en (J)aarrekening
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(J)aarrekening 2017

Paragraaf
Weerstandsvermogen.

Raadsvragen fracties Gemeente Albrandswaard

Kan het College aangeven op welke wijze
de risico’s worden beoordeeld bij de paragraaf verbonden partijen, hoe de weging
hierbij is en wat in concreto de sturingsmaatregelen zijn die worden genomen bij de
sturingsscenario’s “chauffeur, bijrijder en
achterbank”?

De sturingsmaatregelen zijn per verbonden partij door de raad
Goedknegt
vastgesteld met inderdaad de mogelijkheden/sturingsscenario’s
“chauffeur, bijrijder en achterbank”. In deze raadsvoorstellen staat
de weging en keuze voor het voorgestelde scenario toegelicht.
Wij verwijzen naar deze keuzes en toelichting per verbonden
partij die zijn gemaakt en vastgelegd in de nota verbonden partijen. Graag doen wij het aanbod aan u als raad om een presentatie
te laten geven over de posities die de raad kan innemen ten
opzichte van de verbonden partijen.
Wat betekent feitelijk het risico voor de
Dit betekent dat met een benodigde weerstandscapaciteit van
Goedknegt
gemeente Albrandswaard van € 700.000,- in € 700.000,- per jaar en als sturingsscenario “chauffeur” de ingede GR BAR met sturingsscenario: chaufschatte risico’s van de GR BAR-organisatie afgedekt en
feur?
opgevangen kunnen worden. Wij nemen dit bedrag dan ook mee
in onze berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

De gemeentelijke belastingcapaciteit (kengetal) staat voor Albrandswaard op 119% in
2017. Dit betekent dat de gemeente Albrandswaard meer dan bovengemiddeld
afhankelijk is geworden van lokale belastingen aan de inkomstenkant van de begroting. Dit betekent ook dat de inwoners van
Albrandswaard relatief veel belasting betalen tov een gemiddelde vergelijkbare gemeente. In 2016 was dit nog 98,1%. De
score voor 2017 staat op rood. Wat is de
oorzaak van het grote verschil tussen 2016
en 2017? Wat is de voorziene uitkomst
(trend) van dit kengetal bij de jaarrekening

Zoals al is aangegeven en toegezegd in de raadspresentatie van
Financiën en Control, geven wij graag een nadere uitleg en toelichting (bijv. in een auditcommissie) over risicomanagement en
weerstandsberekening binnen Albrandswaard omdat het een erg
technische uitleg betreft.
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk van
gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Het is een optelsom van OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing minus een eventueel gegeven heffingskorting. Een lage
belastingcapaciteit geeft aan dat de gemeente nog ruimte heeft
om structurele baten te genereren.

Goedknegt

In 2016 heeft de raad besloten tot een eenmalige korting op de
afvalstoffenheffing waardoor een trendbreuk zichtbaar is.
In de begroting 2018 hebben wij het volgende beeld gegeven
over de trend van de (voorziene uitkomst) belastingcapaciteit.
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Weerstandsvermogen.

Raadsvragen fracties Gemeente Albrandswaard

Dit is het beeld van het staande beleid. Bij de begroting 2019
komt uiteraard weer zo’n grafiek – dit zal natuurlijk kunnen veranderen o.b.v. nieuw beleid.
Welke maatregelen worden door het Colle- Dit betreft een beleidsmatige vraag die beantwoord gaat worden
Goedknegt
ge voorzien om de lokale belastingcapaciteit in het nieuwe collegeprogramma. De totale belastingdruk wordt
(lokale belastingdruk en afhankelijkheid
jaarlijks bij de Voorjaarsnota voorbereid en bij de begroting door
belastinginkomsten) van de gemeente Alde raad vastgesteld met als uitgangspunt een stabiele Algemene
brandswaard in de komende jaren meer in
lijn te brengen met het landelijk gemiddelde Uitkering van het Rijk.
Elke verlaging van de belastingdruk heeft gevolgen voor de
(100%)? Hoe verhouden die maatregelen
gemeentelijke baten en zal moeten worden opgevangen door
(belasting beperkende maatregelen) zich
met het op niveau houden van de gemeen- besparing op onze uitgaven.
telijke baten (niet zijnde belasting opbrengsten)?
Op welke wijze wordt de Raad betrokken
Op dit moment wordt de raad aan de voorkant betrokken door het Goedknegt
aan de voorkant van de planning en control traject van de Voorjaarsnota waarin de kaders voor het opstellen
cyclus om aan de hand van de indicator
van de jaarlijkse begroting worden vastgesteld. Hierbinnen
belastingcapaciteit een streefwaarde vast te
hebben uiteraard de rekenregels voor belastingpercentages en
stellen aan het eind van de periode 2018inzichten in belastingdruk een belangrijke rol.
2022 waar op wordt gestuurd en in de
tussenliggende jaren een tussentijds jaarlijks doel (stapsgewijze afbouw percentage
lokale belastingdruk).
De ratio van het beschikbaar en benodigd
weerstandsvermogen van de gemeente
Albrandswaard wordt beoordeeld op 3,08.
Dit kengetal valt in klasse A ( externe norm
>2,0) met de beoordeling “uitstekend”. De
gemeente Albrandswaard scoort met 3,08
meer dan uitstekend op deze ratio. Gelet op
de hoogte van alle reserves en de score
hierbij is de vraag welke interne norm het
College hanteert binnen klasse A voordat
sprake is van overtollige reserves.

Het college hanteert geen andere interne norm/regel dan dat
Goedknegt
Albrandswaard moet voldoen aan “ruim voldoende”, dus een ratio
van 1,5. Er is momenteel sprake van een uitstekende weerstandscapaciteit, doordat de risico’s sterk zijn verlaagd.
We betrachten toch voorzichtigheid omdat:
We onze begroting (net) structureel sluitend kunnen
houden;
De trend van onze reservepositie de afgelopen jaren
dalend is geweest;
Vele veranderingen in wetgeving eraan komen;
Uitbreiding van taken voor onze gemeente telkens aan
de orde is;
Er lokale woningbouwambities zijn, en
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Er regionale woningbouwopgaven komen,
waardoor er meer risico’s op onze gemeente afkomen welke een
hogere capaciteit nodig heeft.

(K)aderbrief =>
1e Tussenrapportage
2018 en VJN 2019
A

K

Geen vragen ontvangen.

Raadsvragen fracties Gemeente Albrandswaard
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