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INLEIDING 
In maart 2010 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Inmiddels is de gemeenteraad 
van Albrandswaard 2010-2014 geïnstalleerd.  
 
Een nieuwe gemeenteraad krijgt o.a. te maken met vastgelegde kaders, lopende zaken en dossiers, 
die in de vorige raad aan de orde zijn geweest. Voor een nieuw raadslid is het van belang om de 
stand van zaken van deze onderwerpen bij het vertrek van de vorige raad te weten. Daarom heeft de 
gemeenteraad 2006-2010 dit overdrachtsdocument, waarin de meest relevante informatie van de 
afgelopen vier jaar te vinden is, voor de nieuwe raad samengesteld.  
 
Het overdrachtdocument biedt een overzicht van genomen besluiten en behandelde onderwerpen in 
de afgelopen periode. Hierin is de volgende onderverdeling gemaakt: 

 Vastgestelde kadernota’s 
 Relevante raadsbesluiten, niet zijnde kadernota’s 
 Lopende zaken, inclusief de stand van zaken  
 Aangenomen moties 
 Ingediende initiatiefvoorstellen, inclusief de stand van zaken  
 Nieuwe onderwerpen, waar nog geen actie op is genomen 
 Burgerinitiatieven, inclusief de stand van zaken 
 Raadsbesluiten m.b.t. de Rekenkamer 

Als bijlage bij dit overdrachtsdocument zijn de termijnagenda en de meest recente toezeggingenlijst 
gevoegd. Op de termijnagenda wordt vermeld wanneer welke onderwerpen naar verwachting worden 
behandeld door de raad. 
De toezeggingenlijst bevat de toezeggingen gedaan door collegeleden in carrousel- en 
raadsvergaderingen, die nog niet zijn ingelost.  
 
Het overdrachtsdocument is bedoeld om een eerste overzicht te bieden van de stand van zaken bij 
het vertrek van de gemeenteraad 2006-2010. Het pretendeert niet volledig te zijn als het gaat om alle 
genomen besluiten en behandelde onderwerpen in de afgelopen vier jaar. Dit heeft ondermeer te 
maken met het feit dat er ook besluiten zijn genomen, die bijvoorbeeld: 

 voortvloeien uit wettelijke verplichtingen, waarin de raad geen keuze heeft; 
 het vaststellen van tarieven en leges zijn; 
 wijzigingen in samenstellingen van gemeenschappelijke regelingen zijn (niet zijnde de inhoud 

van de regeling); 
 toekenningen of afwijzingen van planschades zijn.  
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VASTGESTELDE KADERNOTA’S 
In Kadernota’s zijn de kaders (voorwaarden) vermeld, waaraan het gemeentelijk beleid met betrekking 
tot een bepaald onderwerp moet voldoen. Een kadernota kan een vervolg hebben in de vorm van een 
uitvoeringsprogramma, inrichtingsplan e.d. Uitvoeringsprogramma’s en inrichtingsplannen kunnen 
door het college ter informatie aan de raad worden voorgelegd. De inhoud van deze 
programma’s/uitvoering van de plannen moet voldoen aan de in de nota gestelde kaders.  
 
De door de raad in de periode 2006-2010 vastgestelde kadernota’s zijn hieronder opgesomd met 
vermelding van jaar en het nummer van het raadsbesluit: 
 Onderwerp        Besluitnummer 

 Beleid Risicomanagement gemeente Albrandswaard    2006/3609 
 Visie Centrumplan Rhoon       2006/3665 
 Treasurystatuut 2007 Gemeente Albrandswaard    2006/4364 
 Regionale Samenwerking Sociale zaken gemeenten Ridderkerk  
 en Albrandswaard         2006/2712 
 Gemeentelijk milieubeleidsplan 2007-2011    2006/4908 
 
 Bestemmingsplanproces Landschapspark Buytenland   2007/0114 
 Handhavingsbeleid Kinderopvang      2007/4903 
 Horecanota         2007/0450 
 Visie De Kijvelanden        2007/1262 
 Alcohol- en drugsnota        2007/1279 
 Nota grondbeleid        2007/1284 
 Nota gezondheidsbeleid       2007/4024 
 Richtlijnen Landschapspark Buytenland     2007/5157 
 Luchtkwaliteitplan en plan van aanpak      2007/5226 
 
 Bestemmingsplan Albrandswaard noord west, eerste herziening  2008/3702 
 WMO beleidsplan 2009-2012      2008/4954 
 Speelruimteplan        2008/3834 
 Voorbereidingsbesluit Landschapspark Buytenland   2008/5241 
 
 Bestemmingsplan Rhoon dorp       2009/6242 
 Informatiebeleidsplan        2009/6479 
 Kadernota & Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2009-2012   2009/0310 
 Groenbeleidsplan       2009/0358 
 Woonvisie Albrandswaard       2009/2573 
 Nota Jeugdbeleid 2009-2013       2009/6851 
 Inkoop- een aanbestedingsbeleid      2009/21474 
 Handhavingsbeleid Veiligheid gemeente Albrandswaard  2009/63975 
 Notitie Sport en Bewegen 2010-2014     2009/67003 
 Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Albrandswaard  2009/64028 
 Bestemmingsplan bedrijventerrein Portland-Noord,  
  Beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Portland-Noord  2010/75836 
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RAADSBESLUITEN, NIET ZIJNDE KADERNOTA’S 
Hieronder zijn raadsbesluiten vermeld, die niet besluiten over een kadernota. De vermelde besluiten 
zijn echter wel relevant voor het overdrachtsdocument, omdat: 

 er een vervolg op komt of kan komen 
 het gaat over (de inhoud van) gemeenschappelijke regelingen 
 het verordeningen zijn waar de gemeenteraad keuzemogelijkheden m.b.t. de inhoud heeft 
 het uitwerkingen zijn van wetten, zoals de WMO, WWB 
 er samenhang is/kan zijn met andere belangrijke onderwerpen 
 het verordeningen zijn m.b.t. organisatie van de raad 

 
Onderwerp        Besluitnummer 

 Verordening leerlingenvervoer gemeente Albrandswaard 2006   2006/1867 
 Afstemmingsverordening WWB 2007      2006/4823 
 Re-integratieverordening WWB 2007      2006/4823 
 Toeslagenverordening WWB 2007     2006/4823 
 Verordening Maatschappelijke Participatie 2007    2006/4823 
 Verordening Programmaraad voor de kabel Albrandswaard  
 en (her)benoeming leden programmaraad     2006/1377 
 Gemeenschappelijke regeling koepelschap buitenstedelijk groen 2006/0322 

 
 Vestiging Wet voorkeursrecht Landschapspark Buytenland  2007/4246 
 
 Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2009 2008/3165 
 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie 2008   2008/4703 
 Reglement van Orde gemeenteraad      2008/6506 
 Algemene Subsidieverordening      2010/61129 
 Algemene plaatselijke verordening Albrandswaard 2010  2010/68604 
 Verlenging voorkeursrecht Landschapspark Buytenland   2010/76509 
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LOPENDE ZAKEN, INCLUSIEF DE STAND VAN ZAKEN 
Hieronder worden de lopende zaken vermeld met, indien mogelijk, een opsomming van relevante, 
actuele documenten van de betreffende zaak. In een aantal gevallen zijn de genomen raadsbesluiten 
in de tekst opgenomen.  
 
De onderwerpen zijn opgenomen onder het kopje van het programma waaronder zij vallen.  
 
Programma B Educatieve gemeente  
Instroompunt Voortgezet Onderwijs 
Albrandswaard kent sinds een aantal jaren een instroompunt voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt 
van de gemeente is de afspraak dat het onderwijs van de deelnemende scholen, het Einstein Lyceum 
en het Penta college, complementair moet zijn en dat leerlingen uit Albrandswaard voorgaan. Het 
bestuur van het Einstein Lyceum heeft zich akkoord verklaard met dit convenant. Het bestuur van het 
Penta college niet. Het Penta college heeft aan het eind van het schooljaar 2008-2009 de vestiging 
tijdelijk verlaten. Het is niet bekend wanneer de school een terugkeer heeft gepland.  
Met de vaststelling van de gemeentebegroting 2010 heeft de gemeenteraad besloten het geraamde 
krediet (€ 4.300.000,-) af te voeren.  
 
Programma C Culturele en recreatieve gemeente 
Accommodatiebeleid/Integraal huisvestingsplan 
De gemeente heeft al een tijd de intentie om een integraal huisvestingplan op te zetten. Uitgangspunt 
is om vanuit een integrale visie de huisvesting van onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen en 
sportinstellingen te benaderen.  
De verwachting is dat een integraal huisvestingsplan in deze raadsperiode (2010-2014) aan de raad 
ter vaststelling wordt aangeboden.  
 
Slotgracht Valckenstein 
Eind november 2008 is door het Waterschap Hollandse Delta gemeld dat binnen het gebied geen 
prioriteit aan uitbreiding van een waterberging zal worden gegeven. Vanuit de raad leeft de wens om  
toch de terugkeer van de slotgracht te realiseren.  
Uit de naar voren gekomen zaken tijdens een bijeenkomst voor raadsleden op 9 februari 2010 worden 
de volgende vervolgstappen door de gemeente genomen: 
Ten aanzien van milieuaspecten wil de gemeente weten: 

- hoe vervuild is de grond van gracht en kasteelterrein 
- wat mag je daarmee en wat niet 
- wat kost milieutechnisch vooronderzoek (boringen, analyse monsters) en 

verschillende vormen van afgraven en afvoeren. 
 
Na het overleg met de gemeente, het Waterschap en SBB wordt er een concept-brief  opgesteld om 
de direct omwonenden te informeren en te vragen naar hun ideeën met betrekking tot het project.  
 
Monumentenbeleid 
Als eerste aanzet hiertoe heeft de raad in september 2008 een themaraad georganiseerd rond dit 
onderwerp.  
In december 2009 is de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg Albrandswaard vastgesteld 
door de raad. 
 
Het Monumentenbeleid zal naar verwachting deze raadsperiode (2010-2014) aan de raad ter 
vaststelling worden voorgelegd.  
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Programma G Ondernemende gemeente 
Centrum Ontwikkeling Rhoon (COR) 
De raad heeft op 27 september 2006 de visie Centrumplan Rhoon (2006/3665) vastgesteld. Besloten 
is toen: 

1. dat de Visie Centrumplan Rhoon, zoals door marktpartijen op 24 juni 2006 aan de raad 
gepresenteerd, in zodanig voldoende mate past binnen de kaderstelling van 21 april 2005 en 
in voldoende mate rekening houdt met de belangen van omwonenden, dat partijen de 
deelgebieden in het projectgebied nader kunnen gaan uitwerken en in procedure brengen; 

2. in te stemmen met de in het voorstel geschetste financiële participatie in het project 
(herinrichten Dorpsdijk, omleggen waterberging Viaductweg en inbreng gemeentelijke panden 
in gebied); 

3. de Stuurgroep uit te breiden met een bewonersdelegatie.  
 
Het werkbudget voor de Centrumontwikkeling Rhoon is door de raad op 3 november 2008 vastgesteld 
met het besluit (2008/4146): 
- voor de gemeentelijke regietaak en de zorgtaak ten aanzien van de openbare ruimte tijdens de 
realisatiefase van het project Centrumontwikkeling Rhoon een werkbudget van € 375.000,- 
beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2010 is een raadsbrede motie ingediend, die luidt als 
volgt: 
Overwegende dat: 

- in het afgelopen jaar door de Stuurgroep Centrumontwikkeling Rhoon is gewerkt aan 
een aantal optimaliseringsvarianten waarmee wordt beoogd de situatie inzake 
parkeren, bevoorraden en ontsluiten, direct rond het bouwplan van Albert Heijn te 
verbeteren; 

- vanuit (de ontwikkelende partij van het bouwplan) Albert Heijn is aangegeven vast te 
houden aan de beoogde inrichting zoals is vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Albrandswaard/Albert Heijn, augustus 2008, 
en door het college is toegezegd; 

- de raad zich gehouden voelt aan de gedane toezegging; 
- vanuit (de ontwikkelende partij van het bouwplan) Albert Heijn een zeer sterke 

behoefte bestaat aan duidelijkheid op korte termijn, om te kunnen spreken van een 
economisch haalbaar plan. 

Constaterende dat: 
- ten behoeve van de beoogde inrichting met parkeerplaatsen aan het Louwerensplein, 

verwerving van het pand Dorpsdijk 106 te Rhoon noodzakelijk is, 
Spreekt als zijn mening uit dat: 

- het college het noodzakelijke verwervingstraject van het pand Dorpsdijk 106 te Rhoon 
dient in te zetten op basis van een in de markt acceptabele prijs; 

- het college t.z.t. een voorstel doet voor dekking van de kosten.   
 
Centrum Ontwikkeling Poortugaal 
De Centrumontwikkeling Poortugaal heeft lange tijd stilgelegen vanwege een gerechtelijke procedure 
met  PC onderwijs Poortugaal rondom grondeigendom.  
Medio 2009 is duidelijkheid gekomen over het eigendom van de grond en kan de gemeente verder 
met de centrumontwikkeling.   
1 juli 2009 (2009/53582) en 22 februari 2010 (2010/76179) heeft de raad besluiten genomen over de 
grondexploitatie Centrum ontwikkeling Poortugaal. 
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Programma H Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Landschapspark Buytenland 
- 2 April 2007 heeft de raad het volgende besluit (2007/114) genomen: 
 Bestemmingsplanproces landschapspark Buytenland 

1. in te stemmen met de start van het proces om te komen tot het bestemmingsplan 
Landschapspark Buytenland op het grondgebied van de gemeente Albrandswaard; 

2. de op 12 september 2005 vastgestelde ‘Albrandswaardse Variant’ als uitgangspunt en 
toetsingskader te hanteren voor wat betreft de beoordeling van het MER en het 
bestemmingsplan, alsmede de daaraan ten grondslag liggende stukken; 

3. uit het midden van uw raad de ‘begeleidingscommissie bestemmingsplan Landschapspark 
Buytenland’ te vormen. 

 
- 17 december 2007 heeft de raad het advies van de commissie voor de M.E.R. als volgt vastgesteld: 

1. Als extra bouwsteen (aanvulling op paragraaf 3.4): 
Interne (auto)verkeersontsluiting 
Bekijk welke mogelijkheden er zijn om het doorgaand verkeer door het gebied te weren met 
handhaving van een goede bereikbaarheid voor de bewoners 

2. Als aanvulling op de aandachtspunten in relatie tot de omgeving (paragraaf 2.3) 
Bij punt over begrenzing: ‘Mogelijke wijzigingen van de begrenzing betekenen niet dat het te 
realiseren gebied groter of kleiner wordt. Het gaat om correcties die elders gecompenseerd 
moeten kunnen worden. Uitgangspunt blijft de opgave van 600ha natuur- en recreatiegebied’ 

3. De zinsnede onder paragraaf 2.3 (Relatie met omgeving) die luidt: 
‘de haalbaarheid van het recreatief concentratiepunt in of nabij het plangebied in relatie tot de 
aanleg van het Landschapspark’ te wijzigen in: 
‘de invloed van het recreatief concentratiepunt in of nabij het plangebied tot de aanleg van het 
Landschapspark’ 

4. ‘Ten behoeve van de afweging ten aanzien van het verplaatsen van het clubhuis mede in 
beeld te brengen wat de (milieu)effecten zijn van een gehele uitplaatsing van de golfbaan 
naar een locatie gelegen ten noorden van de 600ha. 

 
- 1 Oktober 2007 heeft de raad het besluit Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten voor het gebied 
van het Landschapark Buytenland vastgesteld.  
 
- 11 november 2008 heeft de raad het Voorbereidingsbesluit Landschapspark Buytenland vastgesteld 
(2008/5241): 
De raad heeft besloten: 

1. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het 
Landschapspark Buytenland, voor het gebied binnen de begrenzing aangegeven met 
‘Voorbereidingsbesluit grens’ zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig 
gewaarmerkte kaart met de aanduiding “Tekeningnummer 0371-002” 

2. te bepalen dat het besluit geldt voor een periode van één jaar 
3. te bepalen dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag volgend op de dag van 

publicatie.  
- 11 november 2008 heeft de raad ook het aanvaardbaar verklaren van het milieueffectrapport 
Landschapspark vastgesteld (2008/5244).  
 
In september 2009 heeft het college het concept ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de raad 
met de vraag of het college met dit concept op de goede weg was. Na de mening van de raad 
gehoord te hebben, is het college daarna verder aan de slag gegaan met het concept 
bestemmingsplan. Het plan is vervolgens ter inzage gelegd. Volgens planning zou het concept 



Maart 2010 9 

bestemmingsplan na de ter inzagenlegging worden aangeboden aan de raad. De raad zou dan in 
februari 2010 een besluit over het plan kunnen nemen.  
 
Op 13 januari 2010 heeft het college van Albrandswaard het college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland bericht dat op het ontwerpbestemmingsplan Buytenland het omvangrijke aantal 
van 320 zienswijzen zijn ingediend. Het college geeft aan dat het grote aantal zienswijzen dat is 
ingediend het redelijkerwijze onmogelijk maakt voor februari 2010 tot een weloverwogen behandeling 
en beantwoording van de zienswijzen te komen. Het college verwacht dat de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan plaatsvinden in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering na 22 februari 
2010.  
 
In de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Wonen is op 10 februari 2010 het volgende 
bepaald: 
De commissie wil geen verdere vertraging in de ontwikkeling van Buytenland. Op 10 februari heeft ze 
daarom de mogelijkheid opengehouden om voor Buytenland een provinciaal inpassingsplan vast te 
stellen. Dit voor het geval Albrandswaard in april nog niet een bestemmingplan voor dit 
landschapspark heeft vastgesteld waar de provincie zich in kan vinden. Op 24 februari zullen 
Provinciale Staten besluiten over een startnotitie voor het inpassingsplan.  
Als de startnotitie door Provinciale Staten wordt aangenomen, is hiermee de eerste stap gezet naar 
een provinciaal inpassingsplan. Hiermee kan de provincie de bestemming van het gebied vastleggen. 
Wanneer Albrandswaard er echter in slaagt het bestemmingsplan in april vast te leggen, kunnen 
Provinciale Staten overwegen niet verder te gaan met de voorbereidingen voor het inpassingsplan. 
 
In de raadsvergadering van 22 februari 2010 heeft de raad besloten het Voorkeursrecht 
Landschapspark Buytenland te verlengen.  
 
Invulling 6ha Portland 
De raad heeft op 25 januari 2010 het volgende besluit genomen: 

- de 6 ha niet in aanmerking te brengen voor de vestiging van veldsport 
- de 6 ha in principe aan te wijzen als vestigingsplaats voor een stoeterij, manege met 

bijbehorende voorzieningen alsmede, in de rand, voor een jongerencentrum alsmede 
de mogelijkheid tot het koppelen van de klimaatbufferzone in relatie tot het 
landschapspark 

- het college van burgemeester en wethouders op te dragen de gesprekken te openen 
met de diverse gegadigden 

- een werkbudget van maximaal € 95.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen 
van een inrichtingsplan, grondexploitatie en het opstellen van de concept-
ontwikkelingscontracten. 

 
Woonruimteverdeling 
De regioraad heeft op 16 december jl. besloten om kennis te nemen van de conceptnota met 
uitgangspunten voor Woonruimtebemiddeling 2010. Per brief (17-12-2009) verzoekt het dagelijks 
bestuur van de Stadsregio de deelnemende gemeentes voor 1 mei 2010 een reactie te zenden aan 
het bestuur van de stadsregio.  
  
Op 16 april a.s. is een bijeenkomst in BAR verband gepland voor het consulteren van 
de gemeenteraden.  
Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt ambtelijk een brief opgesteld waarin opgenomen de 
reacties van de gemeenteraad. Als deze brief door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt deze 
verzonden naar de regioraad.  
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Programma I Bestuurskrachtige gemeente en klantgerichte organisatie 
BAR samenwerking 
In 2006 is door de burgemeesters en gemeentesecretarissen van de drie BAR (Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk) gemeenten gestart met het verkennen van de mogelijkheden van een 
verdergaande samenwerking.  
 
In augustus 2007 is het Koersdocument ‘BAR-goed’ door een projectgroep vanuit de drie gemeenten 
opgesteld. Eind 2007 hebben de drie raden een gezamenlijk Koersdocument vastgesteld waarin als 
een missie is opgenomen: 
‘Iedere BAR-gemeente heeft zijn eigen eigenheid. Dat geeft kracht aan de samenwerking. En 
samenwerking biedt ruimte voor eigenheid’.  
 
In januari 2009 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard het volgende besluit (2009/0053) 
genomen: 

1. De kaders voor samenwerking in BAR-verband vast te stellen, zoals opgenomen in onderdeel 
5 van het bij dit besluit behorende voorstel 

2. Het Koersdocument ‘BAR-goed’ als vertrekpunt te hanteren voor de uitbouw van de 
samenwerking in BAR-verband, waarbij deze uitbouw dient te passen binnen de kaders onder 
a.  

 
Bestuurskrachtmeting (BKM) 
Om in kaart te brengen hoe de gemeente scoort op haar taken als dienstverlener, handhaver en 
werkgever is in de eerste helft van 2009 in de gemeente Albrandswaard een bestuurskrachtmeting 
uitgevoerd.  
De resultaten van de Bestuurskrachtmeting zijn op 10 september 2009 gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. Op basis van de reacties van gemeenteraadsleden tijdens de presentatie is in het 
najaar van 2009 in opdracht van het presidium door de griffie een concept raadsvoorstel en besluit 
gemaakt. Dit is voorgelegd aan het presidium op 23 november 2009. 
 
Het presidium heeft 23 november 2009 besloten de Bestuurskrachtmeting te gebruiken als input voor 
een nieuw coalitiedocument in 2010. 
 
De volgende documenten m.b.t. de bestuurskrachtmeting kunt u vinden op de website van 
Albrandswaard: 

 Bestuurskrachtmeting – Eindoordeel Albrandswaard augustus 2009 
 Bestuurskrachtmeting – Rapportage aanvullend onderzoek Albrandswaard 
 Zelfstudie Bestuurskrachtmeting Albrandswaard 
 Enquête resultaten Centerdata vier gemeenten 

 
 
Programma J Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
CAI/NEMA 
De raad heeft op 1 oktober 2007 besloten (2007/4079): 

1. het scenario van het op afstand zetten van de CAI Albrandswaard door het college verder te 
laten uitwerken 

2. niet in te gaan op de indicatieve offertes voor het in eigendom verkrijgen van het CAI-netwerk 
en het daarbij behorende abonneebestand.  

 
Daarna is de NEMA/CAI nog meerdere malen onderwerp van gesprek geweest in carrousel- en 
raadsvergaderingen.  
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In december 2009 heeft de EVA het initiatiefvoorstel ‘Verglazing Albrandswaard’ ingediend. De 
volgende besluiten werden hierbij aan de raad gevraagd: 

 tot verkoop van de CAI Albrandswaard aan Rabo/Bouwfonds of Eggefiber of een andere 
marktpartij voor een marktconforme prijs; 

 de koper contractueel te verplichten om binnen twee jaar na de overdracht van het netwerk 
alle woningen in Albrandswaard te voorzien van ‘fibre at home’; 

 dat de levering van diensten aan de gemeente Albrandswaard en de aan haar verbonden 
diensten of instellingen plaatsvindt voor een marktconforme prijs (orde van grootte € 20.000); 

 dat de tarieven voor de bestaande abonnees (bedrijven en particulieren) de eerste drie jaar op 
het huidige prijspeil gehandhaafd blijven en daarna marktconform worden; 

 dat de gemeente Albrandswaard zorg draagt voor borging van de voortgang van de 
verglazing. 

Dit initiatiefvoorstel is op 25 januari 2010 door de raad verworpen.   
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AANGENOMEN MOTIES 
 Onderwerp     Indiener  Datum 

 Burgerparticipatie    EVA   28 april 2006  
 Samenwerking Sociale zaken     
 Ridderkerk/Albrandswaard   NAP   3 juli 2006 
 Ontwikkeling centrumplan Rijsdijk  NAP   27 september 2006 
 Groenvoorziening wijken   EVA   13 november 2006 
 Integriteit     EVA   13 november 2006 
 Subsidie st. Peuterspeelzalen Albrandswaard VVD   13 november 2006 
 Uitbesteden groenbeheer   NAP   13 november 2006 
 Speeltuin Portland    CU-SGP  13 november 2006 
 Sportstichting/sportverenigingen  CDA   13 november 2006 

 
 Stoppen met bomenkap   EVA   2 april 2007 
 Gewetensbezwaren ambtenaren  

m.b.t. homohuwelijk    PvdA   2 april 2007 
 Afkeuring over de handelswijze van de 

Heer Euser en de fractie EVA   PvdA   31 mei 2007 
 Bijzondere opsporingsambtenaar  CU/SGP  5 november 2007 
 3e Tussenrapportage 2007 toezichthouder VVD   17 december 2007 
 Locatie Werkersdijk    EVA   17 december 2007 
 Landschapspark    EVA-VVD-PvdA- 

       NAP-CDA-CU/SGP 17 december 2007 
 Ontwikkeling locatie Werkersdijk  NAP   31 maart 2008 
 Fin. tegemoetkoming speeltuin Portland  CU/SGP-EVA  26 mei 2008 
 Instroompunt voortgezet onderwijs  NAP   26 mei 2008 
 Vertrouwensbreuk coalitie   EVA   6 oktober 2008 
 Rijksmonumenten    VVD   3 november 2008 
 Clubhuis jongeren Portland   NAP   3 november 2008 
 Collegeadviezen    EVA   15 december 2008 
 Stimuleren wijkfora    EVA   15 december 2008 
 WMO vervoer prioriteitenritten   EVA   15 december 2008 
 Indiceren huishoudelijke hulp   EVA   15 december 2008 
 Koetshuis in relatie tot centrum Rhoon  EVA   26 januari 2009 
 Centrum Rhoon dorpsplein autovrij  EVA   26 januari 2009  
 Dorpsdijk 151 Rhoon    EVA   26 januari 2009 
 Gratis openbaar vervoer voor ouderen  PvdA   26 januari 2009 
 Ontwikkeling Klepperwei en omgeving  VVD   26 januari 2009  
 Landschapspark Buytenland   EVA-PvdA-VVD- 
       NAP-CDA-CU/SGP 20 april 2009 
 OZB inkomsten     EVA-VVD  2 juni 2009 
 Veiligheid (goederen)spoor   VVD   2 november 2009 
 Sport en Bewegen    NAP   21 december 2009 
 6ha Portland irt klimaatbufferzone  NAP   25 januari 2010 
 6ha Portland irt sportveld   CU/SGP-CDA  25 januari 2010 
 Welstandnota     PvdA   25 januari 2010 
 Centrumontwikkeling Rhoon   EVA-PvdA-VVD- 
       NAP-CDA-CU/SGP 22 februari 2010 
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INGEDIENDE INITIATIEFVOORSTELLEN 
- Blowverbod, CU/SGP, vastgesteld op 6 oktober 2008 (2008/3955) 
- Burginitiatief, EVA en CDA, vastgesteld 25 september 2006 (2006/3998) 
- Beschermd dorpsgezicht, raadsbreed, vastgesteld 29 mei 2006 (2006/2529) 
- Invulling 5% vrije beleidsruimte politie, EVA (verworpen 25/01/2010) 
- Verglazing Albrandswaard, EVA, (verworpen 25/01/2010) 
 
 
 
 
INGEDIENDE BURGERINITIATIEVEN 
 
Onderwerp   Wanneer  Indiener    
- Reclame op rotondes  voorjaar 2008  dhr. van der Griendt   
  
Vervolg 
Voor het laatst aan de orde geweest op  9 maart 2009. Er waren toen geen vragen over dit initiatief. 
 
 
 
NIEUWE ONDERWERPEN 
Hieronder is een aantal onderwerpen opgesomd, waarvan de raad op enig moment heeft geopperd 
dat hiermee aan de slag gegaan zou moeten worden. Tot op heden is er op raadsniveau nog niets 
met deze onderwerpen gedaan, vandaar dat er alleen sprake is van een opsomming.  
 

 Visie ontwikkelen strook metro-Groene Kruisweg 
 Visie ontwikkelen m.b.t. het verbinden noordelijke en zuidelijke helften Rhoon en Poortugaal 
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REKENKAMER  
In de nieuwe gemeentewet is vastgelegd dat vanaf 2006 iedere gemeente moet beschikken over een 
rekenkamerfunctie. De taak van de rekenkamercommissie is adviseren van de gemeenteraad en het 
onderzoeken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur en beleid 
van een gemeente. 
De rekenkamercommissie richt zich in haar onderzoek op: de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het gemeentelijk beleid; de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van de gemeentelijk 
organisatie; de controle op het rechtmatig beheer en de financiële verantwoording. De 
rekenkamercommissie bepaalt zelfstandig en geheel onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. 
Bij het bepalen van het onderwerp zijn de volgende richtlijnen van kracht: de aanwezigheid van risico 
voor de doelmatigheid, de doeltreffendheid en/of de rechtmatigheid; de maatschappelijke relevantie; 
de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad; het financiële, organisatorische of bestuurlijk 
belang. Daarnaast kan de raad een verzoek doen om een onderwerp te laten onderzoeken en burgers 
kunnen vragen om een onderwerp te onderzoeken. De resultaten van de onderzoeken zijn openbaar.  
 
De rekenkamercommissie bestaat uit vier vaste leden: 

 dhr. mr. N. van Eck (voorzitter)  
 dhr. drs. J. W. Verheij 
 dhr. drs. A.L.C. Leijs 
 mevrouw M.J. van Ravesteyn 

De heer G. Gijzendorffen is secretaris van de Rekenkamercommissie.  
 
Ten behoeve van de inrichting, organisatie en bedrijfsvoering van de Rekenkameromissie zijn de 
volgende besluiten en verordeningen de afgelopen vier jaar vastgesteld: 
 Onderwerp        Besluitnummer 

 Vaststellen profielschets en functievereisten rekenkamercommissie 2006/1788 
 Benoemen leden Rekenkamercommissie Albrandswaard  2006/4313 
 
 Verordening op de Rekenkamercommissie    2007/3941 

 
 Wijziging Verordening RKC      2009/62871 

 
De Rekenkamercommissie heeft de volgende rapporten gepubliceerd: 

 Afhandeling brieven en raadsvragen, vergunningen, meldingen, klachten en bezwaarschriften 
 Jaarverslag 2007 
 Inhuren en uitbesteden binnen Albrandswaard 
 Albrandswaard in control 
 Jaarverslag 2008 
 Communicatie en burgerparticipatie in Albrandswaard 
 Onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het subsidiebeleid 

in de gemeente Albrandswaard 
 
Uitgezonderd de laatste twee zijn deze rapporten te vinden op de website van Albrandswaard.  
 

 


