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Raadsvoorstel 

Onderwerp: Zienswijze 
ontwerpbegroting 2019 
Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW)

Agendapunt:

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

Portefeuillehouder: Openbaar 
BBVnummer: 1326602 Raadsvoorstelnr: 1326604

Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en 
Waardebepaling (SVHW). 

Geadviseerde beslissing 
- Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 SVHW; 
- Bijgevoegde concept antwoordbrief met nummer 1326620 aan het Dagelijks Bestuur van het 

SVHW te versturen. 

Inleiding 
Op 12 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van het SVHW de concept meerjarenbegroting 2019 
toegezonden en u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 6 juni 2018 uw zienswijze daarop te geven.  
Wij hebben de concept begroting 2019 SVHW door onze financieel adviseurs laten beoordelen.  

Beoogd effect 
Gebruik gemaakt van de zienswijzeprocedure ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 SVHW. 

Argumenten 

1.1. De ontwerpbegroting 2019 past binnen de financiële kaders 
1.1.a. Uitwerking nieuw tarief leidt tot lagere deelnemersbijdrage 

De nieuwe tariefstructuur waartoe het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 12 april 2017 
heeft besloten betekent voor Albrandswaard een lagere bijdrage ten opzichte van de oude 
tariefstructuur van vóór 2018. Het afnemen van een basispakket van dienstverlening komt tot 
uitdrukking in een lagere deelnemersbijdrage. Deze was volgens het oude tarief in 2017  
€ 200.000 en op basis van het nieuwe tarief in het jaar 2018 € 193.000. 

1.1.b. Minimale stijging deelnemersbijdrage 2019 ten opzichte van 2018 
De indexering van personele en materiele kosten leiden ertoe dat voor Albrandswaard de 
deelnemersbijdrage in 2019 stijgt met € 1.000 van € 193.000 naar € 194.000.  

1.2. Nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen door interne besparingen 
SVHW streeft ernaar om kostentoename ten gevolge van indexering en nieuw beleid zoveel 
mogelijk binnen de exploitatie op te vangen door het doorvoeren van besparingen en 
optimalisaties. Dankzij voornamelijk structurele besparingen (in de periode 2016 tot en met 2018 
al € 548.000) is SVHW in staat om nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen in 2019 ‘intern’ te 
financieren. Daarnaast bespaart SVHW in 2019 structureel € 105.000 om de vermindering in de 
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deelnemersbijdrage ten gevolge van het uittreden van de gemeente Molenwaard per 1 januari 
2019 op te vangen.  

Kanttekeningen 
Niet van toepassing  

Financiën 
Niet van toepassing  

Communicatie 
Na besluitvorming ontvangt het Dagelijks Bestuur van SVHW de bijgevoegde brief als schriftelijke 
reactie op de conceptbegroting 2019.

Uitvoering 
Het Algemeen Bestuur van SVHW zal na verwerking van de ontvangen zienswijzen van de 
deelnemers de begroting 2019 vaststellen. Deze vastgestelde begroting zal vervolgens naar de 
deelnemers worden toegestuurd.  

Bijlagen 
1. Raadsbesluit zienswijze begroting 2019 SVHW (1326619); 
2. Antwoordbrief ( 1326620); 
3. Bijlage: Ontwerpbegroting 2019 SVHW (1327902); 
4. Bijlage: Aanbiedingsbrief SVHW (1327901) 

Poortugaal, 15 mei 2018

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

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 


