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De gemeenteraad van Albrandswaard 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1355029 
Uw kenmerk:  Contact:  Rob van der Stoel 
Bijlage(n): Beantwoording technische vragen Doorkiesnummer: 010-5061156 
  E-mailadres:  r.v.d.stoel@albrandswaard.nl 
  Datum:  2 oktober 2018 

Betreft: Beantwoording technische raadsvragen over de begroting 2019 en 2e tussenrapportage 2018

Geachte raadsleden, 

INLEIDING

Bijgaand treft u de vragen en beantwoording aan van de ontvangen technische raadsvragen over de 
begroting 2019 en 2e tussenrapportage 2018. 

KERNBOODSCHAP

De technische vragen van de gemeenteraad duidelijk en tijdig te beantwoorden. 

TOELICHTING

Er zijn veel vragen ontvangen van verschillende fracties. Deels technisch van aard, maar ook vragen 
met een meer politieke (beleid) insteek. Wij hebben getracht op alle vragen een zo duidelijk mogelijk 
antwoord te formuleren. In de bijlage ziet u de vragen en bijbehorende beantwoording genummerd 
terug. 

VERVOLG

Behandeling in Auditcommissie 8 oktober 2018, 
Beraad & Advies P&C 15 oktober 2018 
Raadsbehandeling 5 november 2018 

BIJLAGEN
1355030 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2019 en 2e tr 2018. 

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

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN VAN DE RAADSFRACTIES ALBRANDSWAARD => P&C Producten. 
 

AAN DE GRIFFIE MAILEN UITERLIJK 17 september 2018, vóór 9.00 uur. 
 

 

De 1e gele kolom: A staat voor (A)lbrandswaard 

De 2e  gele kolom: (B)egroting, (T)ussenrapportage 

 
 

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Organisatie Pfh. 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(B)begroting AW 2019    

A B GL01  Blz. 10/17 Voor het opstellen van een plan voor de 

energietransitie wordt in 2019 €84.800 gere-

serveerd, en €34.800 in 2020, 2021 en 

2022. Waaruit bestaan deze kosten, en dat 

met name de €84.800 in 2019? 

In 2019 werken wij concrete scenario’s uit voor de energie-

transitie binnen Albrandswaard. De uitwerking vindt plaats 

aan de hand van de thema’s warmte, mobiliteit, duurzame 

stroom en energiebesparing. Hiervoor hebben we naar ver-

wachting in 2019 een bedrag van € 50.000,- nodig. Het be-

drag van € 34.800,- heeft betrekking op structurele perso-

neelskosten voor duurzaamheidstaken.   

Goedknegt 

A B GL02 Blz. 17 Gratis OV voor doelgroep minimabeleid  

gaat vanaf 2020 €75.000 kosten. Wat gaat 

dit minimabeleid nu precies behelzen en 

kan deze €75.000 verder worden gespecifi-

ceerd?  

Het college heeft er voor gekozen een bedrag te ramen voor 

2020 in plaats van een “PM” post. Het college onderzoekt 

nu, op basis van de agenda van de samenleving en de mo-

tie “Gratis OV” die op 2 juli 2018 door de voltallige gemeen-

teraad is aangenomen, de verschillende mogelijkheden voor 

gratis openbaar vervoer voor minima. Op basis van de in-

houdelijke uitwerking van de verschillende mogelijkheden 

zal de raad uiteindelijk een keuze maken. Het bedrag van 

die keuze zal opgenomen worden in de begroting voor 

2020. 

Van Ginkel 

A B GL03 Blz. 10/17 Voor het verhogen van de verkeersveilig-

heid wordt vanaf 2020 in totaal €180.000 in-

gezet. Waarom wordt er nergens verduide-

lijkt waar dit geld heengaat en ontbreekt het 

collegevoornemen om alle woonwijken als 

30-km zones in te richten? 

Zoals in het programmaplan staat vermeld, gaan we eerst in 

2019 de uitkomsten van een studie uitwerken naar een ac-

tieplan. Hierin komt een verduidelijking waar we precies 

deze middelen voor gaan inzetten; wellicht voor 30-km zo-

nes. Wel hebben we al een inschatting gemaakt dat we hier 

extra investeringsbedragen voor nodig hebben en willen 

inzetten. 

 

Heezen 

A B GL04 Blz. 58 Een vraag omtrent OZB: Is het wettelijk ge-

zien toegestaan om als gemeente te kiezen 

voor een progressief stijgend OZB tarief in 

te voeren?  

Ja, dit is toegestaan. Goedknegt 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A B VVD01 Blz. 9/wonen  Er wordt gesproken over 11.000 nieuwe wo-

ningen in 2025/2030, hiervan komen er naar 

verwachting 500 tot 750 in Albrandswaard. 

Hoe zijn deze cijfers tot stand gekomen? 

Waarom worden er alleen 500-750 sociale 

huurwoningen gebudgetteerd en geen ‘ge-

wone’ huizenbouw. 

 

De genoemde cijfers zijn gebaseerd op onderzoeksrappor-

ten, die zijn opgesteld in opdracht van het samenwerkings-

verband wonen voor de regio Rotterdam.  

 

Aanleiding voor het opstellen van deze rapporten is het stre-

ven van het regionale samenwerkingsverband naar nieuwe 

woningmarktafspraken voor het einde van 2018. Over dit 

proces hebben wij u geïnformeerd met de raadsinformatie-

brief van 4 september 2018 (1351107)   

 

De genoemde aantallen sociale huurwoningen zijn een be-

langrijk onderdeel van de totale woningbehoefte. 

Boender 

A B VVD02  Blz 17/nieuw beleid punt 7 Voorbereidingskrediet herinrichten park 

Rhoon staat in 2021 en 2022 ieder € 3.000 

begroot, hoe komt met aan deze schatting 

en worden hier ontwerp kosten mee be-

doeld? Op pagina 36 staat bij 2b dat er inci-

denteel € 100.000 in 2019 word uitgegeven, 

dit lijkt voor de herinrichting te zijn maar hoe 

moet ik deze dan zien in verhouding met de 

voorbereidingskredieten de jaren erna. 

 

De extra investeringskosten die gevraagd worden zijn be-

doeld voor de uitvoering, die we zoveel als mogelijk gaan in-

zetten naar de wensen en behoeften van gebruikers en om-

wonenden. We schatten in dat we met € 100.000,- extra 

krediet dit kunnen bewerkstelligen en vinden het een goed 

signaal om daadwerkelijk een verbetering van het park te 

realiseren. De genoemde € 3.000,- betreft dan ook extra  

kapitaallasten voor dit extra krediet. 

Heezen 

A B VVD03 Blz 17/nieuw beleid punt 12 Gratis OV voor doelgroep minimabeleid, 

hoe komt men tot dit bedrag, naar welke 

doelgroep is hier gekeken waardoor dit be-

drag tot stand is gekomen? 

 

Zie antwoord vraag GL02. Van Ginkel 

A B VVD04 Blz 62/Lijkbezorgingsrechten  De dekking is 48%. is er een gemiddelde 

bekend in Nederland en zo ja hoe staan 

onze kosten/dekking t.o.v. andere gemeen-

tes. Dezelfde vraag is voor de dekking van 

leges en vergunningen, is dit gemiddeld 

t.o.v. Nederland? 

 

De kosten van lijkbezorging kunnen vooralsnog niet door 

opbrengsten worden gedekt. Het betreft hier wel een onder-

werp dat bij veel gemeenten niet kostendekkend is, alleen 

bij Albrandswaard wel eruit springt. Dit heeft onze aandacht 

en de eerste stappen om dit nader te onderzoeken zijn al 

gezet. 

Voor leges publiekzaken is er landelijk bij gemeenten een 

grote omslag te maken omdat alle documenten van een gel-

digheid van 5 naar 10 jaar gegaan zijn; zie hiervoor onze 

genomen acties in de voorjaarsnota en het dekkingsplan. 

Voor vergunningen zal bij de invoering van de Wet private 

borging ook de hele opzet gaan veranderen en komen we  

uiteraard met de (financiële) gevolgen bij u terug. 

Heezen/ 

Boender/ 

Goedknegt 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A B VVD05 Blz 137/subsidieplafond  Is dit de maximale toekenning in 2019 of de 

daadwerkelijke toekenning. Graag specifica-

ties over te verstrekken subsidies om de ac-

tiviteiten per item inzichtelijk te krijgen? 

  

 

Dit betreft de maximale toekenning per beleidsonderdeel. 

Door met subsidieplafonds te werken kan een subsidieaan-

vraag afgewezen worden zonder inhoudelijke beoordeling 

van de aanvraag. Een overschrijding van het subsidiepla-

fond is dan al voldoende om een aanvraag af te wijzen. Het 

instellen van een plafond is dus een maatregel ten behoeve 

van budgetbeheersing. De activiteiten waarvoor wij subsi-

dies verstrekken staan in de beschikkingen aan onze part-

ners. Het gaat dan uiteraard om de concretisering naar acti-

viteiten ter realisatie van doelstellingen van de raadspro-

gramma’s.  

 

Goedknegt 

A B VVD06 Blz 64/rioolheffing  Hoe verklaart u het grote verschil in rioolhef-

fing tussen ons en de buurgemeenten? 

Dit vormt ook de aanleiding en is onderdeel van ons  

gemeentelijk onderzoek naar de modernisering en  

actualisering van ons gemeentelijk belastingstelsel.  

 

Heezen 

A B VVD07 Blz 113 7 aframen iBP  Hoe komen we hier tot aframen in 2019 ter-

wijl budget nog niet bepaald is? 

Het Interbestuurlijk Programma (IBP) is de regionale uitwer-

king van het nieuwe regeerakkoord Rutte III. Dit programma  

wordt bekostigd uit het accres van het gemeentefonds. Het 

accres betreft de zogenoemde trap-op trap-af systematiek.  

Deze systematiek bepaalt – kort gezegd - dat de hoogte van 

onze jaarlijkse inkomsten uit het gemeentefonds afhankelijk 

zijn van de jaarlijkse uitgaven van het Rijk. In de maartcircu-

laire heeft een tussentijdse herijking plaatsgevonden om het 

effect van de extra investeringen van het Rijk voor het ac-

cres te bepalen. 

 

In de begroting hebben wij een gedeelte van het accres 

apart gezet voor de lokale vertaling van het IBP. Voor 2019 

ligt er nieuw beleid voor dat in lijn ligt met de doelstellingen 

vanuit het IBP.  

 

Het is dus niet nodig om nog een apart bedrag in 2019 te re-

serveren voor de lokale uitvoering IBP. 

 

Goedknegt 

A B VVD08 ?? Zijn de financiële consequenties van be-

stuursbesluit Rand van Rhoon ergens zicht-

baar? 

Het college streeft ernaar in 2019 een visie op te stellen 

voor de Rand van Rhoon.  

Wij vragen u daarvoor een budget van € 40.000,- ter be-

schikking te stellen. Pas als de visie is opgesteld, wordt dui-

delijk welke (financiële) consequenties aan de verdere invul-

ling van de visie verbonden zijn. 

Boender 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A  VVD09 Blz 117  Er is in verschillende gemeenten een (flink) 

tekort op jeugdzorg (GRJR). Hoe hoog is dit 

tekort in Albrandswaard? 

Welke consequenties heeft bovenstaand te-

kort op toekomstige begrotingen? Rekening 

houdende met verrekening via de vlak-tax 

methode waarbij deze in 3 jaar verrekend 

dient te worden. In de toekomst kunnen te-

korten uit voorgaande jaren met elkaar over-

lappen 

 

Als de prognose van de GRJR doorzet en op basis van een 

extra inleg wordt afgerekend, dan resulteert dit in nog een 

extra bijdrage van € 80.000,- tot € 130.000,-  

Wanneer dit daadwerkelijk aan de orde is, nemen wij dit op 

in de jaarrekening 2018.  

 

Voor 2019 wordt, voor Albrandswaard, echter een daling 

verwacht. Over hoe dit gaat worden verrekend binnen de 

GRJR, zijn wij in gesprek met hen.  

Via de vlak-taks worden verhogingen en/of verlagingen over 

een periode van 3 jaar gemiddeld. Hierdoor worden de wer-

kelijke kosten over 3 jaar gespreid per gemeente. 

Van Ginkel 

A B CDA01 38/Kunst en Cultuursubsidies Het college stelt de ambities voor meer on-

dersteuning voor evenementen binnen de 

begroting te realiseren. Is dit een verande-

ring ten opzichte van voorgaande jaren? 

Welk bedrag is er concreet beschikbaar 

voor evenementen (kunst/cultuur)? Hoe 

wordt dit voor het voetlicht gebracht?  

Ja dit is een verandering.  

Voor de invulling van nieuw subsidiebeleid zijn wij in ge-

sprek met culturele- en sportverenigingen in het kader van 

Albrandswaard in beweging. (zie het speerpunt 6.1 onder 

Sport: “Het versterken en vergroten van de maatschappe-

lijke functie van het verenigingsleven waarbij onze inwoners 

beschikken over toekomstbestendige en multifunctionele fa-

ciliteiten. Profileren wat Albrandswaard te bieden heeft op 

het gebied van kunst, cultuur, sport en archeologie en eve-

nementen”) 

 

Ook de ontwikkeling van een visie op evenementen is door 

dit college benoemd als speerpunt. Hierbij is aandacht voor:  

- Financiële mogelijkheden om meer evenementen mogelijk 

te maken;  

- Vereenvoudigde vergunningverlening voor jaarlijkse eve-

nementen;   

- Verkeersbegeleiders;    

- Behoefte te peilen voor een stichting bestaande uit vrijwil-

ligers die zich inzetten voor evenementen in Albrandswaard. 

 

Voor evenementen en cultuur zijn de volgende bedragen 

beschikbaar. 

- € 12.800 voor volksfeesten en 

- € 27.300 voor bijdragen aan Culturele instellingen 

en personen. 

 

Wij faciliteren initiatiefnemers van evenementen o.a. door 

hen te wijzen op de mogelijkheden binnen de gemeente en 

(externe) fondsen. 

Van Ginkel 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A B CDA02 40/Investeringen in Kunst en 

Cultuur 

Wat is de motivatie van het college om zo 

laat in de periode te beginnen met extra in-

vesteringen? Denkt het college met het aan-

gegeven bedrag de doelstellingen te kunnen 

halen? 

Op pagina 40 staat volgens ons niets over extra investerin-

gen in kunst en cultuur. Wel éénmalig een garantie voor de 

viering van 4-5 mei 2020. 

Met de voorliggende begroting kunnen wij de huidige taken 

uitvoeren. 

 

Van Ginkel 

A B CDA03 41/Eneco Heeft het college een idee van de omvang 

van de Eneco gelden en over de mogelijke 

inzet van de middelen? 

Deloitte heeft op basis van de vermogenspositie van Eneco 

per 1 februari 2017 verkennend een opbrengst voor  

Albrandswaard ingeschat van € 10 tot 12 miljoen.   

 

Recente ontwikkelingen en vertraging in de verkoop kunnen 

leiden tot andere resultaten.Wat te doen met de inzet van 

de middelen is uiteraard een bestuurlijke en politieke keuze 

die gemaakt kan worden wanneer de middelen ook daad-

werkelijk beschikbaar zijn. 

 

Goedknegt 

A B CDA04 43/Lasten programma  

Financiën 

Hoe is de grote toename van lasten op het 

programma financiën te verklaren? 

De verschillen komen door de lastenramingen voor het 

nieuwe voorgestelde beleid, en de nog niet taakgericht ver-

antwoorde indexeringen. Omdat het nieuwe beleid nog vast-

gesteld en geconcretiseerd moet worden, is gekozen om het 

in eerste instantie te parkeren op het programma Financiën.  

 

Bij nadere besluitvorming kan dit taakgericht op de inhoude-

lijke programma’s gealloceerd worden.  

In de financiële begroting op pagina 124 staan alle verschil-

len toegelicht. 

 

Goedknegt 

A B CDA05 52/Bijdrage BAR naar taak-

velden 

Is de bijdrage voor de BAR organisatie naar 

inwoneraantal van gemeente of is het op 

basis van een verdeelsleutel waarin ook een 

solidariteitscomponent zit? En betekent dat 

dan ook dat de ingelegde middelen naar 

rato worden ingelegd? 

Het ingebrachte budget van iedere gemeente is de basis 

voor de verdeelsleutel van het standaard takenpakket. Jaar-

lijks wordt dit herijkt. Maatwerk en aanvullende opdrachten 

worden 1 op 1 in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

Dit ter toepassing van het profijtbeginsel (wie van de inspan-

ning profijt heeft, betaalt ervoor).  

 

Het ingebrachte budget is historisch bepaald. Dit op basis 

van de budgetten die Albrandswaard voor bedrijfsvoering en 

werkuitvoering heeft ingebracht in de BAR-organisatie vanaf 

2014. Voor de verdeelsleutel is vervolgens gekeken naar de 

verhouding tot de ingebrachte budgetten van de andere 2 

gemeenten.   

 

 

Goedknegt 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A B CDA06 54/Overheadkosten BAR Hoe is de grote toename van overhead bin-

nen de BAR te verklaren? (t.o.v. 2018) 

De grote toename komt door:  

- verschuivingen van budgetten binnen de BAR-or-

ganisatie van diverse (inhoudelijke) taakvelden 

naar het taakveld overhead en;  

- de budgetverhogingen van de BAR-organisatie.  

 

De budgetverhogingen van de BAR-organisatie konden 

veelal nog niet concreet en taakgericht weggezet worden in 

de begroting. Daarom is voorlopig gekozen om de budget-

verhogingen op stelposten te zetten. Stelposten vallen on-

der overhead. Deze posten worden later nog taakgericht 

weggezet en komen dan alsnog terecht op inhoudelijke en 

andere taakvelden.   

 

Goedknegt 

A B CDA07 62/63/Leges publiekszaken Hoe is de grote toename van de kosten van 

de activiteit vanuit de BAR organisatie te 

verklaren (leges) 

Er is geen sprake van toename van de kosten van activitei-

ten vanuit de BAR organisatie inzake leges publiekszaken 

t.o.v. 2018; er is zelfs een daling van resp. 2018:  

€ 241.700,- en nu 2019: € 178.700,-.  

 

Daarnaast hebben we in het dekkingsplan een verdere ver-

laging van uitvoeringskosten weten te realiseren om zo te 

anticiperen op de toekomstige verlaging van legesinkom-

sten. 

Goedknegt 

A B CDA08 64/Rioolheffingen Zijn de hoge rioolheffingen ten opzichte van 

onze buurgemeenten rechtstreeks terug te 

herleiden op investeringen in onderhoud? 

Zo niet, hoe is dat dan te verklaren? 

Zie ook het antwoord op de vraag VVD06. Heezen 

A B CDA09 89/BAR Welke investeringen worden er gedaan om 

voor volgend jaar een goedkeurende verkla-

ring te krijgen van de accountant ten be-

hoeve van de BAR organisatie? 

In de begroting van Albrandswaard 2019 staan geen inves-

teringen gepland die een relatie hebben met deze vraag.  

Voor de acties die door de BAR organisatie zijn en worden 

ondernomen in dit kader, verwijzen wij u naar de RIB die is 

toegezegd en binnenkort naar u wordt toegezonden. 

 

Goedknegt 

A B CU/SGP

01 

Pagina 19 5.  Projectbudget landschapspark Buyten-

land. Afgelopen jaren is er geen gebruik 

meer gemaakt van het projectbudget. Dit 

budget van € 26.300 is niet meer nodig en 

kan worden afgeraamd.   

Vraag: dat er de afgelopen jaren geen ge-

bruik van is gemaakt, wat is daar de oor-

zaak van? Waarop wordt gebaseerd dat er 

nu geen gebruik meer van wordt gemaakt? 

De inzet van Albrandswaard op Buijtenland vroeg aanvan-

kelijk eigen budget om tegenwicht te bieden aan de inzet 

van rijk en provincie. Nu de projectperspectieven zijn omge-

bogen wordt op basis van streefbeeld en provinciaal project-

budget samengewerkt aan gemeenschappelijke doelen.  

De geleidelijke overgang van oppositie naar samenwerking 

rechtvaardigde een in de loop der jaren afnemend project-

budget. 

Boender 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. 

A B CU/SGP

02 

Pagina 46: Sport Hoe kan het zijn dat de gemeente minder 

geld uit wil trekken voor de sport? Wij zien 

graag dat er meer wordt geïnvesteerd in de 

sport. Dit omdat o.a. de sport de smeerolie 

is van de samenleving. (Ontmoetingspunt, 

omzien maar elkaar, goede gezondheid) Dit 

wordt door de coalitie niet uitgedragen. 

 

Dit is niet correct. Wij trekken niet minder uit voor sport. Met 

het nieuwe beleid is het de bedoeling dat wij de bestaande 

budgetten wel anders gaan inzetten. Vooralsnog denken wij 

hier goed mee uit te komen, anders komen wij er op terug. 

Heezen 

A B CU/SGP

03 

Pagina 60: afvalstoffenheffing 1 Wat is de specificatie van het bedrag (in-

komsten uit activiteit 195.400). Gezien de 

mogelijk vergoedingen op papier, textiel en 

PMD is dit een erg summier bedrag. 

2 het te kort voor de afvalstoffenheffing 

wordt uit de voorziening middelen derden 

onttrokken. In hoeverre is deze voorziening 

daarvoor bedoeld? Hoe ziet het meerjaren-

plan van deze voorziening eruit? De voor-

ziening wordt nu gebruikt voor tariefegalisa-

tie, maar daar is het toch niet voor bedoeld? 

 

De specificatie is als volgt: 

 € 36.500 inzameling huishoudelijk afval. Deze op-

brengst moest in het verleden afgeraamd worden 

omdat ingezameld textiel vaak vervuild was met 

restafval, dan wel te nat aangeboden werd.  

 € 33.700 inzameling via milieuparken 

 € 98.700 vergoeding van stichting Nedvang 

 € 26.500 opbrengst afval overige 

 

De voorziening is bedoeld ter financiering van het beleid 

aangaande de inzameling en verwerking van het huishoude-

lijk afval. De middelen in de voorziening kunnen alleen ge-

bruikt worden voor afvalbeleid. Vanwege jaarlijks fluctue-

rende kosten kan door inzet van de voorziening het tarief 

voor de inwoners stabiel gehouden worden. Overtollige mid-

delen vanuit de tariefstelling worden altijd gestort in de voor-

ziening (gesloten systeem).   

 

Het meerjarenplan van de voorziening is nog niet aanwezig. 

Dit in afwachting van het nieuwe afvalbeleid. 

Heezen 

A B CU/SGP

04 

Pagina 61: rioolheffing Idem als afvalstoffenheffing voor wat betreft 

de voorziening. 

Ook de voorziening rioolheffing is bedoeld ter financiering 

van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Deze werkt op 

dezelfde manier als de voorziening afvalstoffenheffing. Van-

uit het GRP 2017- 2020 is duidelijk dat gespaard moet wor-

den voor investeringen (vervangingen persleidingen en rio-

leringen). Dit gebeurt met behulp van de voorziening. 

Zie ook de antwoorden op VVD06 en CDA08. 

Heezen 

A B EVA01 Blz. 41, financiën, speerpunt 

1c. 

Welke impact heeft de recentelijke bericht-

geving inzake Eneco (o.a. aankondiging fors 

lagere winst, uitspraak ondernemingskamer 

en schorsing president commissaris) op het 

verkoop proces?  

Dit betekent een vertraging van het verkoopproces. In feite 

wachten alle gemeenten – of deze nu het voornemen heb-

ben om te verkopen of niet – de vervolgonderzoeken m.b.t. 

Eneco af. De Aandeelhouderscommissie (AHC) verwacht 

nu het verkoopadvies pas in december 2018 op te leveren.  

 

Definitieve besluitvorming is vervolgens afhankelijk van het 

te kiezen proces (veilingverkoop, beursgang of beide) en zal 

Goedknegt 
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Wat is de consequentie inzake verwachte 

dividend opbrengsten, waarde van de aan-

delen en mogelijke opbrengsten bij verkoop 

van aandelen?  

Hoe werkt dit door in de meerjaren begro-

ting, waar in het dekkingsplan rekening 

wordt gehouden met opbrengsten van de 

verkoop van Eneco aandelen.? 

naar verwachting voor eind 2019 plaatsvinden. De voorbe-

reiding en uitvoering van het verkoopproces is complex en 

wordt beïnvloed door diverse risicofactoren. Pas na defini-

tieve besluitvorming door alle aandeelhouders komt er dui-

delijkheid over het exacte tijdstip, de financiële omvang en 

de voorwaarden van de verkooptransactie. 

 

Over eventuele gevolgen op de hoogte van het dividend, de 

waardeontwikkeling van de aandelen en de mogelijke ver-

koopopbrengst hebben wij geen informatie beschikbaar. De 

consequenties uit het nog volgende onderzoeksverslag van 

de ondernemingskamer zullen door de Aandeelhouders-

commissie (AHC) in overleg met Eneco worden opgepakt. 

Zodra wij hiervan op de hoogte zijn zullen wij u verder infor-

meren. 

 

Het dekkingsplan gaat over meer stabiele en hogere divi-

dend opbrengsten van Stedin. De dividendopbrengsten van-

uit Eneco zijn in 2019 volledig afgebouwd. 

 

A B EVA02 Blz. 54. Tabel overhead Hoe is de post ‘bestuursondersteuning’ op-

gebouwd? Wat is de aanleiding voor de stij-

ging van deze post met ruim 35% vanaf 

2019? 

De post bestuursondersteuning gaat hoofdzakelijk over de 

salariskosten van de gemeentesecretaris en de inhuur bij 

het regieteam. 

 

Door een technische fout is het budget van de bestuurson-

dersteuning onterecht verhoogd met € 141.000 en het bud-

get van de griffie met hetzelfde bedrag verlaagd. Voor het 

totale begrotingssaldo heeft dit dus geen budgettair effect.  

Deze fout moet hersteld worden.  

 

Na herstel is er geen sprake meer van een forse stijging van 

het budget bestuursondersteuning. 

Goedknegt 

A B EVA03 Blz 54 Overhead Hoe is de post ‘overhead vanuit de BAR’ op-

gebouwd? Wat is de aanleiding voor de stij-

ging van deze post met 400 tot 700k vanaf 

2019? 

Overhead is gedefinieerd als: de kosten die verband houden 

met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in 

het primaire proces.  

Dit betreft de kosten aan hiërarchisch leidinggevenden, fi-

nanciën, control, HRM, inkoop, communicatie, juridische za-

ken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facili-

taire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteu-

ning. Indicatief bestaat de opbouw uit 74% aan salarissen 

en opleidingen , 5% aan personeelsbenodigheden, 5% aan 

kantoorbenodigheden, 7%, aan informatiemanagement, 6% 

ICT benodigdheden en 3% overig.  

Goedknegt 
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De stijging van de post overhead komt hoofdzakelijk door de 

budgetverhogingen van de BAR-organisatie. Voorlopig is 

gekozen om de budgetverhogingen veelal op stelposten te 

zetten. Stelposten vallen onder overhead. Later worden 

deze posten taakgericht weggezet en komen dan alsnog te-

recht op inhoudelijke en andere taakvelden. 

Zie ook het antwoord op de vraag CDA06. 

A B EVA04A Blz.46 Sport 1b In dit speerpunt sorteert het college voor op 

verhuizing van het sportpark naar de rand 

van Rhoon. 

Hoe valt dit samen met door de raad geno-

men besluit op 20 november 2017, met 

daarin o.a. de volgende beslispunten;  

- Nader uitwerken van voorstel voor 

verplaatsing van sportpark de Om-

loop, met zo min mogelijk impact 

en groot mogelijk draagvlak bij alle 

betrokken partijen;  

- Als onderdeel van het voorstel een 

alternatieve studie, met daarin per 

alternatief een overzicht van kan-

sen, risico’s en eventuele concreet 

onderbouwde richtinggevende in-

formatie vanuit provincie voor ge-

noemde alternatieven; 

Op basis van welke inhoudelijke argumen-

ten is het college tot deze keuze gekomen? 

Hoe heeft het college middels dit voorstel 

beantwoord aan de uitgangspunten ‘zo min 

mogelijk impact en groot mogelijk draag-

vlak?’ 

Wij werken aan de uitvoering van het raadsbesluit van 20 

november 2017. Daarbij kijken wij opnieuw naar de vijf mo-

gelijke locaties, waarbij de Rand van Rhoon vooralsnog de 

voorkeur heeft.  

 

Voor het einde van het jaar ontvangt u een raadsvoorstel 

om tot een definitieve keuze te kunnen komen. 

Boender/ 

Heezen 

A B EVA04B Blz. 33, Ruimtelijke ordening, 

speerpunt 2.a. ‘visie op de 

rand van Rhoon’. 

Het college geeft aan praktische scenario’s 

uit te werken, waarin keuzes worden ge-

maakt t.a.v. de strijdige belangen. Ander-

zijds stelt het college al om het sportpark 

hiernaar toe te verplaatsen.  

Welke ‘keuze’ valt het volgens het college te 

maken en wie maakt deze keuze volgens 

het college? 

Hoe borgt het college in deze aanpak, 

waarin het college reeds haar keuze lijkt te 

hebben gemaakt, draagvlak van betrokke-

nen? 

Het ontwikkelen en vaststellen van een visie op de rand van 

Rhoon en het ontwikkelen van een integraal sportpark wordt 

door het college zo veel mogelijk gelijktijdig opgepakt en 

goed op elkaar afgestemd. De manier waarop het college 

draagvlak bij de betrokkenen wil borgen, wordt als onder-

deel van de bestuursopdrachten verder uitgewerkt.    

Boender/ 

Heezen 
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A B EVA05 Blz. 13  Financiën, alinea 4 ‘De gemeentelijke belas-

tingen voor inwoners en bedrijven houden 

we zo laag mogelijk en proberen we waar 

mogelijk te matigen.’ 

Natuurlijk vinden bewoners lage belastingen 

prettig. Echter, hoe betrekt het college be-

woners bij de afweging of zij kiezen voor 

een hoger voorzieningen niveau, betere uit-

straling van de dorpen en kwaliteit versus 

belastingdruk? 

In het proces is gekozen om in eerste instantie de inhoude-

lijke beleidsthema’s (afval en riool/wateroverlast) uit te wer-

ken. Burgerparticipatie is onderdeel van dat proces waarna 

er keuzes gemaakt kunnen worden.  

Bij het maken van die keuzes wordt het effect op de belas-

tingdruk ook meegenomen.  

Iedere vorm van nieuw beleid heeft zijn eigen kaders en zijn 

eigen participatievorm die uitgewerkt moet worden.  

Goedknegt 

A B EVA06 Blz. 100 Het college gaat uit van een stijgende divi-

dendopbrengst. Hoe heeft het college nood-

zakelijke investeringen door dit bedrijf afge-

wogen in het kader van de energietransitie 

afgewogen t.o.v. stijgende dividend op-

brengsten? 

Het dividend over 2018 (te ontvangen in 2019) en verder 

hebben wij gebaseerd op het goede halfjaarbericht 2018 

van Stedin. Hierin wordt aangegeven dat het bedrijfsresul-

taat en de investeringen in lijn met de verwachtingen zijn. 

Het hogere te verwachten dividend komt enerzijds door het 

incidentele boekverlies op City Tec (dat ten laste van 2017 

is gekomen) en anderzijds door de overname van het 

Zeeuwse netwerkbedrijf waarvan de resultaten nu volledig 

in het jaarresultaat van 2018 vallen. Een hogere inschatting 

van het toekomstige dividend is door ons dus uitsluitend ge-

baseerd op het bovenstaande. We houden op dit moment 

nog geen rekening met extra investeringen door Stedin in 

relatie tot de energietransitie. 

Goedknegt 

A B EVA07 Blz. 101 Het college stelt het aandelen kapitaal 

Eneco op € 1,00 euro. Klopt dit bedrag? 

Deze boekhoudkundige waarde klopt uiteraard niet met de 

reële waarde van onze aandelen. Wij hebben te maken met 

een grote stille reserve. Dit is ook afgestemd met de ac-

countant. De exacte waarde van ons aandelenkapitaal zal 

gedurende het verkoopproces duidelijk worden. Wij lopen 

niet voor op de feiten. Pas bij de feitelijke verkoop zal de 

werkelijke winst duidelijk worden. 

Goedknegt 

A B EVA 08 Blz. 33, Economie, 1a.  Het college geeft aan een analyse te maken 

te maken van bedrijfstypen en welke ge-

combineerd kunnen worde met woon en 

verblijfsfuncties.  

Houdt dit initiatief verband met de woning-

bouwopgave? 

Welke inzichten geeft deze analyse? 

Brengt het college in kaart welke kantoorge-

bouwen naar verwachting in 2023 investe-

ring vragen om te voldoen aan de energiela-

bel c verplichting, om zo ook deze locaties 

te betrekken in een eventuele meerjaren 

woningbouwprogramma? 

Dat ruimteclaims elkaar verdringen, en verschillende secto-

ren en belangen om ruimte strijden vormt in onze regio een 

- ook voor Albrandswaard - onontkoombaar krachtenveld. 

Kwaliteit van toekomstig werk- en woonmilieu hangt af van 

onderlinge afstemming, en het in goede banen leiden van 

verdringings- en hindereffecten. Transformatie van bedrijfs-

locaties in woongebied is niet uitgesloten. 

Economisch beleid vereist dat hinder beperkt wordt en syn-

ergie bevorderd, op basis van inzicht in de wisselwerking 

tussen woon- en verblijfsgebied, bedrijfsfuncties en voorzie-

ningen.Verschillende factoren kunnen op basis van de ana-

lyse leiden tot afwegingscriteria, waarbij inderdaad ook 

duurzaamheidsnormen een rol kunnen spelen. 

Goedknegt 
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A B EVA09 Blz. 19, Dekkingsplan,  

aframen budget IBP 

Is het budget dat gemeenten krijgen voor de 

inzet voor IBP structureel of incidenteel?  

Voor de uitvoering van het IBP krijgen wij geld vanuit het ac-

cres van het gemeentefonds. Dat is een structurele post. 

Goedknegt 

A B EVA10 Blz. 17 Bij ‘nieuw beleid’ voert u voor 4 jaar een 

post op ‘energietransitie plan opstellen’. Op 

pagina 10 noemt u vervolgens een planning 

waarbij u in 2019 werkt aan een agenda en 

scenario’s om vervolgens vanaf te gaan uit-

voeren. Wat maakt dat u toch 4 jaar lang 

kosten opneemt t.b.v. opstellen van een 

plan?  

Voor 2019 betreft het € 50.000 voor het opstellen van een 

plan. Een structureel bedrag van € 34.800 zijn personele 

kosten en nodig voor de bedrijfsvoering en daarmee toe-

komstige maatregelen (die voortvloeien uit het plan) te kun-

nen implementeren. 

Goedknegt 

A B EVA11 Blz. 33 Wonen 1a / 1b U noemt hier kort dat u met partners de im-

pact wil verkennen van mogelijke grotere 

woningbouwopgaven. Het resultaat ver-

wacht u af te hebben in Q4-2019.  

Ook noemt u dat u invulling geeft aan de 

bouw van 75-80 sociale huurwoningen. 

 

Echter op pagina 9 geeft u al aan dat Al-

brandswaard mogelijk 500-700 sociale huur-

woningen ten deel vallen, waar een veel 

groter aantal koopwoningen voor moeten 

worden gerealiseerd om deze te financie-

ren.  

 

Welke cijfers vallen Albrandswaard nu ten 

deel? 

Albrandswaard heeft in het bod voor nieuwe regionale wo-

ningmarktafspraken aangegeven dat wij in de komende ja-

ren in de autonome (eigen)behoefte aan sociale huurwonin-

gen kunnen voorzien. Dat ligt in lijn met de door de raad al 

eerder genomen besluiten en met de bouw van 75 tot 80 so-

ciale huurwoningen. Wij hebben u hiervan op de hoogte ge-

steld met de raadsinformatiebrief van 4 september 2018 

(1351107). Een mogelijke grotere bijdrage vergt meer on-

derzoek en ligt daarom nog niet vast. 

Boender 

A B EVA12 Blz. 111 U noemt een samenvatting van beoogde re-

sultaten van grond exploitaties. 

Hoe borgt het college de maximale op-

brengst voor de gemeente in geval van ver-

koop van panden en grondposities? 

Hoe borgt het college dat potentieel geïnte-

resseerden bereikt worden, inzicht hebben 

in objecten die de gemeente wil afstoten en 

een gelijke kans hebben in de verwerving? 

Voor een maximale opbrengst en een transparante verkoop 

maken wij, bij een door ons geïnitieerde verkoop, gebruik 

van externe taxaties en makelaars voor de marktconforme 

waardebepaling en verkoop van grondposities of objecten.  

 

Dit geeft de gewenste borging van transparantie en gelijke 

kansen voor geïnteresseerden. Zij worden onder andere be-

reikt via de gemeentelijke website en/of via vrijekavelsbar.nl. 

Verkoop van panden en/of grondposities vindt in beginsel 

plaats met een aanbestedingsprocedure (gelijkheidsbegin-

sel). 

 

Boender 

A B EVA13 Blz. 13. Financiën Het college stelt voor in 2021 een onder-

zoek te doen naar een duurzaamheidsfonds 

voor toekomstige financieringsfunctie. 

Wat maakt dat het college pas in 2021 start 

met een onderzoek? 

De voorwaarden waaronder een eventueel duurzaamheids-

fonds door inwoners kan worden gebruikt, zijn afhankelijk 

van de nog op te stellen duurzaamheidsagenda in 2019.  

Het resultaat van het onderzoek is in 2020 bekend. 

Goedknegt 
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Het college stelt te starten met bewustwor-

ding. 

Hoe ondersteund het college bewoners in 

de komende 4 jaren in tussenliggende in-

vesteringen, die een kans zijn om ene wo-

ning in 1x goed te verduurzamen. Iedere 

kans om een woning te verduurzamen die 

de gemeenste mist, dient zich op zijn 

vroegst na 10-15 jaar weer aan. 

Vervolgens zal er een substantieel bedrag beschikbaar ge-

steld moeten worden om het fonds te vullen. De financiële 

doorkijk geeft daar pas in 2021 ruimte voor. In de periode tot 

2021 faciliteren wij inwoners op andere manieren zoals door 

middel van Woonwijzerwinkel. 

 

 

A B EVA14 Blz. 17. Als onderdeel van ‘nieuw beleid’ is opgeno-

men een post van 75 k p.j. t.b.v. Gratis OV 

voor doelgroep minimabeleid. Graag ont-

vangen wij een toelichting voor welke con-

crete doelgroepen gratis OV bedoeld is. 

Zie antwoord vraag GL02 (VVD03). Van Ginkel 

   2e (T)ussenrapportage 

2018 

 

   

A T VVD01 Blz 23 Hoe kan het dat einddatum is overschreden, 

status geen 100% is terwijl in tabel tijd dit 

nog steeds als groen vermeld staat.  

18/revitalisering Overhoeken  

18/visie maatschappelijk vastgoed  

18/ aanbestedingscriteria leerlingenvervoer  

18/beleidsnotitie Albrandswaard in Bewe-

ging  

 

 

Mbt Revitalisering Overhoeken: Excuses, de planning had 

moeten worden aangepast. Er is vertraging in de planvor-

ming opgetreden. Deze vertraging heeft geen consequen-

ties voor de subsidie. In september neemt het college een 

besluit over de bestemmingsprocedure. Wij verwachten de 

realisatie in 2019. 

 

Mbt maatschappelijk  vastgoed: via raadsvoorstel 1302125 

heeft u de uitgangspunten voor de visie goedgekeurd. Nu 

gaan wij verder aan de uitwerking en implementatie. Dit is 

opgenomen in de Agenda van de Samenleving. 

 

Mbt aanbestedingscriteria leerlingenvervoer: excuses, de 

planning had moeten worden aangepast. We zijn bezig met 

de voorbereidingen voor de aanbesteding. Tijdens de infor-

matieavond sociaal domein bent u hierover bijgepraat.  

De aanbesteding van het doelgroepenvervoer is opgeno-

men in de Agenda van de samenleving. 

 

Mbt beleidsnotitie Albrandswaard in Beweging: voor het zo-

merreces heeft u een presentatie gehad van de mee-denk-

groep over de notitie Blije gezichten. Hiermee is de eerste 

fase afgerond. Nu gaan wij verder aan de tweede fase, de 

uitwerking en implementatie. 

Boender/ 

Heezen 
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A T CU/SGP

01 

Programma 2 Tussentijdse uitkering Essendael. Wat zijn 

de uitkomsten van het verzoek op een 

winstuitkering van 1.000.000? 

Wat is de status van andere grondposities? 

Zijn er posities waar de exploitatie negatief 

is of ook nog een te nemen negatief of posi-

tief reëel is? 

 

Het verzoek is ingediend. Er is nog geen uitkomst bekend.  

Over de status van de andere grondposities wordt u geïnfor-

meerd via het MPO t.  

Voor onze eigen grondexploitaties geldt dat wij verplicht zijn 

tussentijdse winst te nemen als de verwachtingen positief 

zijn. Vanuit het besluit begroting en verantwoording zijn hier 

spelregels voor. Bij de jaarrekening 2018 wordt dit definitief 

berekend en verwerkt. 

Goedknegt/ 

Boender 

A T CU/SGP

02 

Programma 3 Afwaardering textielcontainers. Wat is er 

met deze containers gebeurd en waarom? 

Gezien er een nieuw afvalbeleidsplan komt, 

in hoeverre kunnen/konden deze containers 

gebruikt worden voor andere doeleinden 

(zoals omgekeerd inzamelen). Waarom of 

waarom niet? 

Deze containers zijn verkocht als oud ijzer. Deze containers 

konden niet worden hergebruikt vanwege 2 redenen. De 

containers waren niet van een standaardformaat, zodat ze 

niet gelijk ergens anders konden worden geplaatst.  

Daarnaast waren de containers ook in een zo slechte staat, 

dat ze überhaupt niet hergebruikt konden worden. 

 

Heezen 

A T CU/SGP

03 

Investeringskredieten Wat is de huidige stand van zaken?  

Inmiddels 3 maanden verder. 

In het P&C proces is gekozen voor een aantal momenten 

van rapportage en de stand van zaken investeringsvoort-

gang actualiseren we nu bij de jaarrekening. Er is (nog) 

geen real-time instrument om dit kort-cyclisch aan u te  

kunnen rapporteren. 

Goedknegt 
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