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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. Regisseur 

  Vul in 

Partij + 

nr. 

(B)begroting AW 2019     

A B EVA01 Blz. 41, financien, 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?  

Wat is de consequente inzake verwachte di-

vidend opbrengsten, waarde van de aande-

len 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.? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

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? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

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? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B EVA04 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 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

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?’ 

A B EVA 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? 

   

A B EVA05 Blz. 13  Financien, 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? 

   

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? 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

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

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

   

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? 

   

A B EVA09 Blz. 19, Dekkingsplan, afra-

men budget IBP 

Is het budget dat gemeenten krijgen voor de 

inzet voor IPB structureel of incidenteel?  

   

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?  

   

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? 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

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? 

Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A B EVA13 Blz. 13. Financien 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? 

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 verduzamen die de 

gemeenste mist, dient zich op zijn vroegst 

na 10-15 jaar weer aan.. 

   

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. 

   

        

        

        

        

A B       

   2e (T)ussenrapportage 

2018 

 

    

A T Xxx01   Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 
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Gem. Nr. Bladzijde / onderwerp  Vraag Antwoord Pfh. Afdeling 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

A T    Niet invullen. Niet invullen. Niet invullen. 

 

 

 

 

 

 

 


