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Vraag 1:  
 
Bij het overhevelen van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg naar Ridderkerk werd beloofd 
dat inwoners van Albrandswaard binnen onze gemeente te woord zouden worden gestaan. 
Ze zouden niet hoeven reizen naar buiten de gemeente voor inkomensgerelateerde vragen 
evenals begeleiding naar de arbeidsmarkt. 
Wie schetst onze verbazing toen wij op de site van de gemeente lazen dat onze inwoners die 
een uitkering willen/moeten aanvragen met ingang van 1 januari 2010 voor een intake 
moeten gaan naar het Werkplein aan de Dwarsdijk in Rotterdam. Dat is met het openbaar 
vervoer vanaf een gemiddeld adres in onze gemeente al gauw een reis van een uur.  
Als het hier gaat om het uitbesteden van de uitkeringsintake/ een inschatting van de 
voorziening waar iemand recht op heeft verbaast ons des te meer omdat het onze 
medewerkers van geen werk uit handen neemt. De te voeren gesprekken zijn kort. Alle 
gegevens die worden verzameld moeten bij het aanvragen van een uitkering opnieuw door 
onze medewerkers van de afdelingen Werk, Inkomen en Zorg worden gecontroleerd op 
rechtmatigheid onder andere vanuit juridisch oogpunt, het poortwachtersprincipe  en in het 
kader van armoedebestrijding. 
Naar aanleiding hiervan heeft de NAP de volgende vragen: 

1. Waarom houdt de gemeente zich niet aan haar afspraak dat onze inwoners binnen 

onze gemeente terecht zouden kunnen? 

2. Wat is er nu precies uitbesteed aan de gemeente Rotterdam? Op welk punt pakken 

onze ambtenaren de dienstverlening op? 

3. Waarom is dit bij de gemeente Rotterdam ondergebracht? Wat kost deze 

uitbesteding onze gemeente? Kan er bij de uitbesteding worden voldaan aan 

wettelijke termijnen zoals een voorschat van 90% van de geldende WWB norm of 

aan adequate inzet van re-integratiemiddelen? 

4. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet geïnformeerd over deze 

verandering? Valt dit niet onder de actieve informatieplicht? 
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5. Is het college bereid deze gang van zaken onmiddellijk terug te draaien zodat onze 

inwoners weer binnen Albrandswaard te woord worden gestaan? 

 

Vraag 2: 

Op 8 februari 2010 heeft de adviseur van AH te Rhoon ingesproken tijdens de 
carrouselvergadering.  Tijdens dit overleg werd duidelijk dat hij voor 22 februari 2010 een 
reactie van het college wenst met betrekking tot de aankoop van een pand en de realisatie 
van parkeerplaatsen.  Ook werd duidelijk dat bij het uitblijven van een reactie van het college 
de ontwikkeling van het centrumplan in gevaar komt en mogelijk juridische stappen worden 
ondernomen door de ondernemer richting gemeente/college. Een en ander gebaseerd op 
een overeenkomst gesloten in augustus 2008, welke ter plaatse is uitgereikt aan de 
deelnemers van het carrouseloverleg. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de NAP de volgende vragen: 
 

1. Heeft het college een reactie gegeven aan de ondernemer (AH) nav het inspreken 
door de adviseur van AH 

2. Zo ja, wat is het resultaat van deze reactie 
3. Zo nee, wat is de reden dan er nog geen reactie is gegeven 
4. Heeft de ondernemer (AH) de gemeente aansprakelijk gesteld vanwege het niet 

nakomen van de overeenkomst van augustus 2008 
5. Indien het college en de ondernemers in gesprek zijn wat is dan de inzet van dit 

gesprek 
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