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Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie (MOTIE) 
 
Naam Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie (MOTIE) 

Omschrijving Gemeenteraad draagt het college op: 
Zich er voor in te spannen en te bevorderen, dat in de voor de BAR-organisatie op te stellen 
gemeenschappelijke regeling, de bepaling wordt opgenomen dat de ambtelijke ondersteuning aan elk 
van de drie raden, en hun leden, wordt verleend zoals door elk van de afzonderlijke raden in hun eigen 
verordening ex art 33 GW is opgenomen. 
 

Startdatum 17-12-2012 

Einddatum 24-6-2013 

Status 50 % 

Stand van zaken 28-1-2013 In het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling wordt rekening gehouden met de 
inhoud en strekking van deze motie die ook in de gemeentraad van Ridderkerk is 
aangenomen. Naar verwachting zal medio maart 2013 de regeling in concept klaar zijn en 
naar de gemeenteraden worden gezonden. 
 

 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Ger Van de Velde 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Hans Cats 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Erwin Weterings 
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Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE) 
 
Naam Centrumontwikkeling Rhoon (MOTIE) 

Omschrijving Op 22 februari 2010 is de onderstaande motie van de VVD fractie aangenomen. 
Het college dient het noodzakelijk verwervingstraject van het pand Dorpsdijk 106 te Rhoon in te zetten 
op basis van een in de markt aceptabele prijs, het college doet tzt een voorstel voor dekking van de 
kosten. 
 

Startdatum 22-2-2010 

Einddatum 1-4-2014 

Status 25 % 

Stand van zaken 23-1-2013  De kaders voor de parkeersituatie zijn gesteld; 
 Verwervingskosten zijn opgenomen in de vastgestelde grondexploitatie. 
 Op basis van deze kaders vinden onderhandelingen met Greveling plaats; 

De heer Greveling heeft aangegeven af te zien van de principeovereekomst, omdat hij de 
benodigde parkeerplaatsen voor de herontwikkeling niet rond krijgt. De voorbereidingen 
voor een onteigeningsprocedure zijn gestart. Parallel daaraan gaan de gesprekken door 
om tot een minnelijke overeenkomst te komen. Om tot minndelijke overeenkomt te komen 
heeft de heer Greveling de volgende opties voor de realisatie van de benodigde 
parkeerplaatsen: 
1) de loctie Bouman (conform 'Witte rook tekening'); 
2) binnen het eigen ontwikkelvlak (ondergronds, of kleiner ontwikkelvlak ten gunste van 
parkeren) 
3) uitbreiding parkeerdek Albert Heijn 
4) afkoop verplichting (grondkosten + aanlegkosten) 
5) huur parkeerplaatsen op de langparkeerplaats Dorpsdijk 129 totdat defintieve 
parkeerplaatsen gevonden kunnen worden. 
  
Bij de vierde optie realiseert de gemeente meer openbare ruimte, waardoor er in de 
toekomst minder ontwikkelruimte over blijft ter dekking van de kosten. Dit kostenverschil 
moet gecompenseerd worden.  
 

 

Tijd O  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Raymond van Praag 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Toon Kilian 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Paul Rijken 
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Jubileumbos (MOTIE) 
 
Naam Jubileumbos (MOTIE) 

Omschrijving Het college wordt verzocht de mogelijkheden en kosten te onderzoeken voor het aanwijzen van een 
terrein dat gebruikt kan worden als jubileumbos waarin inwoners hun gedenkbomen kunnen planten. 
 

Startdatum 24-10-2011 

Einddatum  

Status 25 % 

Stand van zaken 23-1-2013 In de raadsmotie van 24 oktober 2011 wordt het idee voor een Jubileumbos geopperd. In 
een daarop volgende memo van het college van 3 april 2012 volgt een eerste kader. Hieruit 
blijkt dat de "Lage weg" de meest geschikte locatie is. Het betrekken van maatschappelijke 
instellingen is eveneens een wens. De invulling van het Jubileumbos richt zich op 
activiteiten rond vieren en herdenken. 
  
Inmiddels is aan de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingskrediet  beschikbaar te 
stellen om de aanleg van een Jubileumbos verder te onderzoeken 
  
  
  
Het college is erg enthousiast. Wellicht dat de provincie bereid is de inrichtingskosten van 
het jubileumbos voor zijn rekening te nemen.   
Op 28-08-2012  is een tweede gesprek geweest met initiatienemer van de motie (fractie 
EVA) over de stand van zaken. 
  
Er is een plan van aanpak opgesteld en een BBV gemaakt met een kredietaanvraag dat op 
17 december in de raad komt. 
 
Het plan van aanpak wordt verder uitgebouwd waarbij centraal staan: 
• Wat verstaan we onder vieren en herdenken in een Jubileumbos/ buitenomgeving 
• Van welke mensen of doelgroepen denken we dat zij gebruik maken van een jubileumbos 
• Wie betrekken we bij het Jubileumbos om er een brede ontwikkeling van te maken waarbij 
mensen zich betrokken voelen 
• Welke partijen willen bijdragen aan een Jubileumbos (inzet, kennis, financieel, 
organisatievermogen, netwerk e.d.) 
 

 

Tijd O  
 

Kwaliteit G  
 

Geld R  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Mieke van Ginkel 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Toon Kilian 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Paul Rijken 
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Koersdocument BAR, Beter! (MOTIE) 
 
Naam Koersdocument BAR, Beter! (MOTIE) 

Omschrijving De gemeenteraad spreekt de voorkeur uit voor scenario 4, waarin de onafhankelijkheid van de 
uitvoeringsorganisatie het beste is geborgd. 
 

Startdatum 3-7-2012 

Einddatum 31-12-2012 

Status Voltooid 

Stand van zaken 28-1-2013  Barendrecht en Ridderkerk zijn op de hoogte gesteld van de raadsmotie; 
 College brengt het standpunt van Albrandswaard in bij de uitwerking van de 

modellen ten behoeve van het besluitvormingsdocument (BAR code) voor de 
gemeenteraden; 

 BAR code is op 30 oktober door de drie colleges vastgesteld. Colleges kiezen 
voor één uitvoeringsorganisatie (scenario 4); 

 Gemeenteraden besluiten in december 2012 over de BAR code. 
 In december 2012 hebben de drie gemeenteraden unaniem een positief besluit 

genomen over de BAR-code. 
Voorgesteld wordt om de motie als afgedaan te beschouwen. 
  
 

 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Ger Van de Velde 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Hans Cats 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Erwin Weterings 
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Motie 30 km zone Albrandswaardsedijk (MOTIE) 
 
Naam Motie 30 km zone Albrandswaardsedijk (MOTIE) 

Omschrijving Motie van de fractie van PvdA en EVA dragen het college op: 
 de fysieke en herkenbare inrichting van de Albrandswaardsedijk als 30 km zone zo spoedig 

mogelijk ter hand te nemen; 
 de realisatie hiervan te voltooien uiterlijk voor de zomer van 2013; 
 de gemeenteraad periodiek over de voortgang te informeren. 

 

Startdatum  

Einddatum  

Status 25 % 

Stand van zaken 14-1-2013  
 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Mieke van Ginkel 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Toon Kilian 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Toon Kilian 
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Onderzoek regionale rekenkamer BAR gemeenten (MOTIE) 
 
Naam Onderzoek regionale rekenkamer BAR gemeenten (MOTIE) 

Omschrijving Het presidium wordt opgedragen bij de partners binnen BAR verband de wenselijkheid vanuit 
Albrandswaard van een fusie Rekenkamer/Rekenkamercommissies van de gemeenten Barendrecht, 
Ridderkerk en Albrandswaard kenbaar te maken en onderzoek te laten doen naar de wijze waarop een 
dergelijke fusie zou kunnen worden bewerkstelligd, dit in samenwerking met de presidia van 
Barendrecht en Ridderkerk en de uitkomsten van dit onderzoek voor het einde van dit kalenderjaar aan 
de raad voor te leggen. 
 

Startdatum 21-5-2012 

Einddatum  

Status 50 % 

Stand van zaken 23-1-2013 Het college heeft hier geen rol in. 
  
Inmiddels is duidelijk dat Barendrecht voorlopig vasthoudt aan de huidige 
rekenkamerconstructie, gelet op contractuele verplichtingen. Met Ridderkerk zijn 
gesprekken gestart, aangezien zij hun leden opnieuw hebben benoemd voor twee jaar, 
zodat zij in de tussentijd kunnen evalueren. Het zou mooi zijn als wij in die tijd kunnen 
onderzoeken of een samenwerking of samenvoeging tussen de rkc's van Albrandswaard 
en Ridderkerk mogelijk is. Eerstvolgend liaisonoverleg met de rkc, waarbij dit punt ook op 
de agenda staat is op 25 juni 2012. 
 

 

Tijd O  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Ger Van de Velde 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Renske Van der Tempel 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Renske Van der Tempel 
 

 

 



Rapportage: Clusters > Moties 
 

 
05/02/2013 Pagina 7 van 9 

 

 
Op zoek naar subsidies (Motie) 
 
Naam Op zoek naar subsidies (Motie) 

Omschrijving Op 12 november 2012 heeft de gemeenteraad de motie "Op zoek naar subsidies" van het CDA 
aangenomen. 
  
Gemeenteraad verzoekt het college: 

 Binnen het ambtenarenapparaat ruimte vrij te maken voor  
o Het nauwgezet volgen van subsidiemogelijkheden 
o Kansrijke subsidieaanvragen met prioriteit en aandacht in te dienen 

 Waar nodig, voor kansrijke subsidieaanvragen, voorstellen te doen aan de gemeenteraad voor 
beschikbaar stellen van additionele middelen; 

 Bij de tweemaandelijkse schriftelijke rapportage over de voortgang van de ombuigingen ook 
verslag te doen over de ingediende subsidieverzoeken en de voortgang daarvan. 

 

Startdatum 12-11-2012 

Einddatum 31-12-2013 

Status 50 % 

Stand van zaken 31-1-2013 Uiteraard vormen de verzochte acties uit deze motie al een vast onderdeel van de 
werkzaamheden van de betreffende medewerkers en geven we in de praktijk al invulling 
aan het doel. Aandachtspunt vormt nog wel de stingente invulling in BAR-verband per 1-1-
2014 in de gemeenschappelijke regeling zodat dit geborgd en gerapporteerd wordt. 
Hierdoor is het statuspercentage op 50% gezet en nog niet voltooid. 
 

 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Bert Euser 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Rob van der Stoel 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Quido Maas 
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Studielocatie windmolens (MOTIE 
 
Naam Studielocatie windmolens (MOTIE 

Omschrijving  

Startdatum 17-12-2012 

Einddatum  

Status 0 % 

Stand van zaken 1-2-2013 Het Beneluxplein is in de Provinciale nota "Wervelender" als studielocatie voor 3 
windmolens aangewezen; 
Bij ongeschiktheid van deze locatie in de regio wordt er naar alternatieven gezocht. 
  
Raad van Albrandswaard spreekt als haar mening uit: 
Dat er binnen de grenzen van de gemeente Albrandswaard geen locatie is waar 
een windmolen gewenst is. 
  
  
  
 

 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Mieke van Ginkel 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Dick Mol 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Dick Mol 
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Voorkom fietsongevallen (MOTIE). 
 
Naam Voorkom fietsongevallen (MOTIE). 

Omschrijving Het college wordt verzocht de maatregelen uit de publicatie Grip op enkelvoudige ongevallen van het 
Fietsberaad op te nemen in het GVVP zodat het probleem van fietsongevallen in samenhang wordt 
aangepakt en de aanbevelingen over gladheidsbestrijding uit de publicatie direct in te voeren. Onnodige 
paaltjes en obstakels te verwijderen en daar waar dit niet mogelijk is de situatie in overeenstemming te 
brengen met de aanbevelingen uit de publicatie. Te onderzoeken of fietspaden verbreed kunnen 
worden. Te onderzoeken op welke wijze er op rotondes meer duidelijkheid en uniformiteit kan worden 
verkregen voor zowel fietsers als automobilisten. De aanbevelingen en onderzoeksresultaten te 
verwerken in de lopende beheerprogramma's voor de openbare ruimte. 
 

Startdatum 24-10-2011 

Einddatum  

Status 75 % 

Stand van zaken 23-1-2013 Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is in voorbereiding. Genoemde 
onderwerpen in de motie wordt daarin meegenomen. In de carrousel van 19 november 
wordt het GVVP behamdeld. De verwachting is dat in de raad van 26 november de 
besluitvorming over GVVP . Alle aspectem net betrekking tot het voorkomen 
fietsongevallen zijn onderdeel van het GVVP. 
  
 

 

Tijd G  
 

Kwaliteit G  
 

Geld G  
 

Medewerkers - Portefeuillehouder 
(bestuurlijk 
opdrachtgever) 

Mieke van Ginkel 

- Ambtelijk 
opdrachtgever 

Toon Kilian 

- Ambtelijk 
opdrachtnemer 

Peter Knoester 
 

 

 
 


