
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

Gem Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord Organisatie Pfh.
Vul in 
Partij + 
nr.

(B)begroting AW 2018

A B CDA01 11 , Laatste alinea onderaan. Nadere uitleg budgettair effect, toerekening 
rente lasten ?

In deze begroting liggen de verwachte boekwaardes van de 
grondexploitaties voor 2018 en 2019 hoger dan waar in de vorige 
begroting (2017) rekening mee was gehouden. Vanuit de wet- en 
regelgeving (bbv) wordt opgelegd dat een percentage van 2,21% 
aan rente wordt toegerekend over de boekwaardes van de 
grondexploitaties. Daarom wordt per saldo meer rente 
toegerekend aan het grondbedrijf. 

Een hogere toerekening van rente aan het grondbedrijf staat 
echter niet gelijk aan feitelijk hogere rentelasten. Wij sluiten 
leningen, dan wel trekken geld/financiering aan, voor het gehele 
concern/begroting. Omdat de geldmarkt nu gunstig is, kunnen wij 
dat goedkoper doen dan de genoemde 2,21% die verplicht 
toegerekend moet worden aan het grondbedrijf.
Het verschil tussen de toegerekende rente en werkelijke rente 
levert nu een voordeel op voor onze begroting.    

Hans v/d Graaff

A B CDA02 18 , Tabel fysieke structuur Nadere uitleg verschil in oppervlakte groen
805.533 m2 (2017)  1588.341 m2 (2018)

Deze stijging roept inderdaad een vraag op. Dit komt door een 
forse areaaluitbreiding (35 hectare) van de Noordrand Portland 
per 1-1-2018 en tevens de hantering van een nieuw technisch 
systeem waarbij gelijk ook een actualisatie heeft plaats 
gevonden. Deze cijfers geven nu een actueel en nauwkeuriger 
beeld van de fysieke structuur van de gemeente.

Hans v/d Graaff

A B CDA03 22 , Overhead kosten BAR Bijdrage BAR, 5.432.400  euro aan 
overheadskosten. Dit is 42 % van de totale 
bijdrage aan BAR. Wat valt er onder 
overhead, zijn er concrete voorbeelden te 
noemen van grote overheads kostenposten. 

Grote posten hierin zijn niet direct aan een product toe te rekenen 
fte overhead zoals:
directie/management/ict/strategie/control/HRM/financiën etc.

Hans v/d Graaff

A B CDA04 36, Beleidsindicatoren Waarom  is het “absoluut verzuim” 
leerlingen en “relatief verzuim” leerlingen zo 
hoog in Albrandswaard  t.o.v in tabel 
vernoemde “klasse”.  

De nadere analyse van deze cijfers is uitgezet bij de 
betreffende afdeling en hierop komen we zeker terug.

Maret Rombout

A B CDA05 40, Maatschappelijke Wat wordt de rol van de gemeente(raad) Dit is een politieke vraag die tijdens de commissievergadering Maret Rombout
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ondersteuning: Verdere 
ontwikkeling woonconcepten

voor behoud langdurige zorg op de 
klepperwei locatie en de kleinschalige 
zorgposten elders in de wijk. 

gesteld kan worden aan de betreffende pfh.

A B CDA06 46 Opbrengst OZB Eigenaren 
woningen + 3 %

Het OZB % wordt niet verhoogd. SVHW 
stuurt jaarlijks een raming van de 
waardeontwikkeling. Hoe luidt deze raming 
voor de verschillende typen huizen ?  

Een stijging van de totale WOZ-waarde van woningen maakt dat 
het OZB-tarief voor woningen niet wordt verhoogd om een 
stijging van de OZB-opbrengst met 3% te realiseren. Ten 
opzichte van het vorige belastingjaar wordt namelijk een 
waardestijging van woningen verwacht.

De verwachte waardestijging van de verschillende type woningen 
ziet er als volgt uit:
 Vrijstaande woningen:1,75%
 2/1-kapwoningen: 2,05%  
 Rij-/hoekwoningen: 2,08%
 Gestapelde bouw: 3,23%

Naast de verwachte waardestijging van bestaande woningen is er 
ook een effect op de tariefstelling door de areaaluitbreiding van 
nieuwbouwprojecten zoals Hof van Spui en Essendael. 

Hans v/d Graaff

A B CDA07 52 R1437 Risico 
begrotingstekort zwembad

Voor het zwembad wordt een risico van 70 
% ingeschat voor een begrotingstekort van 
maximaal 100.000 euro. Graag nadere 
uitleg. 

Gezien uw keuze voor het voorlopig open houden van het 
zwembad en de nog definitief te maken keuze voor het verder 
open houden voor de komende 20 jaar, hebben wij bewust ook 
het risico van budgetoverschrijding voor de komende periode (1,5 
- 2 jaar) laten staan.

Hans v/d Graaff

A B CDA08 53 risico berekening 
grondbedrijf. 

Risicoprofiel  niet gesimuleerd maar kans 
van optreden maal het effect opgenomen.
Graag nadere uitleg hoe en waarom 
afwijkende berekeningsmethode 
gehanteerd wordt voor grondbedrijf 
Albrandswaard. 

Het is zuiverder en beter om de exact berekende risico’s van de 
projecten mee te nemen in de calculatie van de benodigde 
weerstandscapaciteit, in plaats van de gesimuleerde risico’s.  

Dit is een bewuste keuze omdat voor losse projecten geldt dat 
het ingeschatte risico vaak nauwkeuriger in te schatten is 
vanwege de calculaties van een grondexploitatie (MPO). Om 
deze risico’s te gaan simuleren door middel van de “Twente” 
methode NARIS is ons dan ook niet nauwkeurig genoeg. 
Daarnaast is het ook zo dat wanneer een individueel project in de 
rode cijfers gaat lopen, wij als gemeente verplicht zijn om 
hiervoor ook een aparte voorziening te treffen. 

Hans v/d Graaff

A B CDA09 80 DB lid NRIJ Is wethouder M.Goedknegt lid DB NRIJ ? 
Waarom niet eenduidig en correct de 
zittende DB leden van alle 
gemeenschappelijke regelingen vermeld? 
Worden soms wel bij naam vermeld, soms 
niet en soms foutief.

Wethouder Goedknegt is geen lid van het DB en dit staat 
abusievelijk foutief vermeld (moet wethouder De Leeuwe zijn). 
We streven naar een juiste en uniforme manier om deze 
gegevens voortaan te presenteren.

Jacqueline de Leeuwe

A B CDA10 110, Programma 7.3 
participatie, tabel laatste 

Wat zijn de redenen dat prog.7.3 
Participatie in 2017 met 2.8 Miljoen euro 

In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2017 
(verseonnummer 1237338) bent u inhoudelijk geïnformeerd over 

Hans v/d Graaff
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regel. begroot werd, en in 2018 met 1.8 Miljoen 
euro begroot  wordt. Een verschil van ruim 1 
miljoen Euro, graag nadere onderbouwing.

de wijziging in de financiering van de WSW als onderdeel van 
Participatie. Vanaf 2017 krijgt onze gemeente fors minder 
inkomsten vanuit het gemeentefonds (van -/- € 983.000 aflopend 
tot -/-  
€ 801.000 in 2021). Dit komt omdat de verdeling van middelen 
vanuit het gemeentefonds voor de uitvoering van de WSW niet 
meer plaatsvindt op basis van woonplaats, maar op basis van 
werkplaats. De gemeente waar een WSW-er werkt moet voortaan 
de lasten dragen. De werkplaatsen van WSW-ers die in 
Albrandswaard wonen, liggen voornamelijk buiten 
Albrandswaard. 
Dit betekent dat wij zowel de lasten als de baten niet meer 
hebben van de WSW-ers die in Albrandswaard wonen.

In de gepresenteerde cijfers 2017 zijn de gevolgen van de 
meicirculaire 2017 nog niet verwerkt. In de 2e tussenrapportage 
worden de gevolgen voor 2017 financieel vertaald en verwerkt. 
Dan ligt ook aan uw raad voor om het budget voor de uitvoering 
van de WSW te verlagen. Als uw raad de gevolgen van de 2e 
tussenrapportage vaststelt en doorvoert in een 
begrotingswijziging, zal het verschil tussen 2017 en 2018 beperkt 
blijven. 

A B CDA11 111, Totaal Programma 7 
sociaal domein. Tabel laatste 
regel.

Graag nadere onderbouwing waarom de  
totale begroting programma 7 (sociaal 
domein in 2018 ruim 500.000 minder is dan 
in 2017.    10,9 Miljoen Euro (2017) en 10,3 
Miljoen Euro (2018)

In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2017 
(verseonnummer 1237338) bent u geïnformeerd over de exacte 
wijzigingen in de integratie-uitkering sociaal domein (de 
financiering van het Rijk voor onze uitvoering van de 3 
decentralisaties). 

In de gepresenteerde cijfers 2017 zijn de gevolgen van de 
meicirculaire 2017 nog niet verwerkt. In de 2e tussenrapportage 
worden de gevolgen voor 2017 financieel vertaald en verwerkt. 
Dan ligt ook aan uw raad voor om de budgetten 2017 van Jeugd, 
Wmo en WSW (Participatie) aan te passen, omdat wij op deze 
onderdelen dan wel meer, of minder geld krijgen vanuit het Rijk. 

Hans v/d Graaff

A B CDA12 119, bijlage IV 
subsidieplafond 2018

Graag nadere uitleg over de posten:
“WMO algemene middelen 277.400 euro” 
en 
“Sociale wijkteams en clientondersteuning 
115.300 euro” in de tabel “subsidie” plafond. 
Wat heeft WMO met “subsidie” te maken ?

Subsidie is 1 van de bekostigingsinstrumenten die wij voor de 
uitvoering van de WMO inzetten. O.a. om maatregelen op het 
gebied van preventie en innovatie te bekostigen. Daarnaast wordt 
subsidie verstrekt voor het Loket Vraagwijzer van de Stichting 
Welzijn Albrandswaard.
Onder sociale wijkteams en cliëntondersteuning wordt de 
dienstverlening van stichting MEE gesubsidieerd, maar ook 
partners die ondersteuning bieden aan ouderen. 

Maret Rombout

Raadsvragen fracties Gemeente Albrandswaard                      3

Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp Vraag Antwoord Pfh.



 

2e (T)ussenrapportage 
2017

A T CDA01 Raadsvoorstel geadviseerde 
beslissing 2: programma 
sociaal domein te verlagen 
met 900.600 Euro

Graag nadere onderbouwing waarom het 
nodig is 900.600 euro te onttrekken uit 
programma 7 Sociaal domein.

Dit is een optelsom van alle mutaties in het programma sociaal 
domein. Deze mutaties zijn in de rapportage terug te vinden op 
pagina 10 Recapitulatie financiële afwijkingen en pagina 17 
Recapitulatie budgettair neutrale wijzigingen. Inhoudelijk staan 
deze mutaties toegelicht op pagina 9, 14 en 15. 

Hans v/d Graaff

A T CDA02 9, 10 Programma 7 sociaal 
domein: sociale 
werkvoorziening.

Graag nadere uitleg over de positieve post 
van 983.000 euro tbv “sociale 
werkvoorziening” als gevolg van de 
meicirculaire. Waar wordt dit geld aan 
besteed? Graag voorbeelden vernoemen.  
Blijft het binnen het sociale domein.?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar het 
antwoord op B CDA10.

Hans v/d Graaff
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