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beeu b Burger en Bestuur Arbeidsmarktbeleid waaronder aanpak 
(jeugd)werkloosheid

Barbera Egas In januari 2011 notitie in staf en college over aanpak 1e
twee maanden van project.

Plan van aanpak "Sociale Zakerheid", met de thema's 
Beleidsplan WWB, Arbeidsmarktbeleid en gevolgen 
Regeerakkoord in staven en college.

Arbeidsmarktbeleidsplan (incl. WWB 
beleidsplan) in college. 

Startnotities in BAR-verband in relatie tot de Wet 
Werken naar Vermogen, Veranderingen 
AWBZ/WMO, Jeugdzorg in college.

beeu b Burger en Bestuur Grondexploitaties Henk van der Linden Vaststelling grondxploitaties in gemeenteraad van 27 juni 
2011 . 
- Don Bosco;
- Overhoeken III;
- Poortugaal-Centrum

MPO inclusief spelregels in college en raad

beeu b Burger en Bestuur Centrumontwikkeling Rhoon Paul Rijken Grondexploitatie deelgebied AH is vastgesteld. Voor 
het restgebied van de centrumontwikkeling is een 
voorziening vastgesteld.

Verder uitwerking centrumplan met martkpartijen. Overeenkomst gebied Strawinskiplein. Ruimtelijke procedure Strawinskiplein

beeu b Burger en Bestuur Integrale toekomstvisie Albrandswaard 
2025 (inclusief structuurvisie). 
- Identiteit van Albrandswaard (beeu);
- Sociaal maatschappelijk perspectief 
(maro)
- Woonvisie en bouwen (rapr) 
- Economie (beeu) 
- Openbare ruimte, recreatie en 
mobiliteit (migi)

Paul Rijken Projectplan, communicatieplan en 'position paper' ter 
besluitvorming aangeboden aan raad. Voorbereidende 
werkzaamheden participatie (projectwebsite en 
communicatie uitingen).

Start burgerparticipatie.  Analyse samenleving en 
ruimtelijke structuur nu en ontwikkelingsparonen richting 
toekomst. 

Opstellen dicussie scenario's. Debat met 
samenleving aan de hand van discussie 
scenario's => doorschuiven naar vierde kwartaal 
2011. 

Uitwerken één compositie scenario en doorvertalen 
naar Toekomstvisie. In PB 2012 nieuwe planning 
opgenomen.

beeu b Burger en Bestuur Digitale dienstverlening-KCC Sabine Tomasila Startnotitie 2011 1e kwartaal Via workshops wordt input opgehaald ter voorbereiding 
van startnotitie KCC in BAR-verband. Actualisatie IPB 
wordt bij 1e tussenrapportage meegenomen.

Bespreken startnotitie KCC in Stuurgroep BAR

beeu b Burger en Bestuur Participatie Marco van der Hoeven Implementatie Participatie in de organisatie.Opstellen 
Beleidsplan Communicatie met accenten op 
burgerparticipatie en internet (zie ook burger en bestuur). 
Behandeling in college 2e kwartaal 2011. 

Evaluatie burgerparticipatie. Start implementatie 
Participatie in organisatie. Beleidsplan Communicatie in 2012 

beeu b Burger en Bestuur CAI Ton Groenewegen Gemeenteraad heeft in februari 2011 besloten tot 
verkoop CAI

Kredietvoorstel tbv uitwerking voorstel verkoop CAI in 
raadsvergadering van 11 april. Raadsvoorstel  verkoop 
van het cai netwerk en klantenbestand in vergadering van 
27 juni.

In juli onderhandelingen gestart met marktpartij 
over de uitwerking van het akkoord op 
hoofdlijnen. Naar verwachting wordt contract in 
september getekend.

migi c Buurt en Buitenruimte Verkeerbeleidsplan Peter Knoester Presentatie gemeentelijk verkeer- en vervoerplan in 
carrousel

Beleidsplan Verkeer in oktober in college. Op 28 
november in gemeenteraad.

,

migi c Buurt en Buitenruimte Binnenzwembad in Albrandswaard. Quido Maas begin januari memo stand van zaken aan de raad. 
Afgerond

Uitwerken diverse opties en deze in mei met een memo 
aan de raad aanbieden. In caroussel van 28 maart jl. 
Behandeld.

afgerond

migi c Buurt en Buitenruimte Wijkplan Rhoon-noord Noel Versteeg Startnotitie in College Kleinschalige groenprojecten iom bewoners 
realiseren

migi c Buurt en Buitenruimte Impuls bomen er bermen Noel Versteeg Uitwerking BTL rapport in College

migi c Buurt en Buitenruimte Sport en Bewegen, accommodaties N. Schootemeijer Actieagenda sport kortsluiten met de sportstichting, 
februari 2011 in college en tkn aan raad.                        
Aanleg kunstgrasveld start 1 maart 2011. De 
voorbereidende werkzaamheden starten 1 januari 
2011, o.a. verwijderen bosplantsoen

Actieagenda april in college (BBV is in routing op dit 
moment). Uitvoering geven aan actieagenda in 
samenwerking met de diverse beleidsterreinen, de 
sportstichting en de partners in het veld.

afgerond

migi c Buurt en Buitenruimte Baggerdepot Ad Kolijn/Wybe Korpel. Realisatie Baggerdepot (door WSHD) niet meer in 
2011 haalbaar. Uitvoering is vertraagd. Geen herziene 
planning bekend.

migi c Buurt en Buitenruimte Speelruimteplan Noel versteeg Speelruimteplan (na inventarisatieronde 
speeelvoorzieningen Raad) naar Colleg en Raad

Uitvoering hankelijk van beschikbaar stellen 
middelen bij 1e begrotingswijziging PB 2012.

migi c Buurt en Buitenruimte Inzameling/Reiniging Berend Groeneveld Inventarisatierapport op afstand zetten van HH 
afval en bedrijfsafval is gereed.Raad informeren 
over continuering Verpakkingsconvenant.

Voorstel op afstand zetten bedrijfsafval 
gereed.Scenarios samenwerking inzamelen HH 
afval met Ridderkerk en Barendrecht op 
haalbaarheid uitgewerkt.

migi c Buurt en Buitenruimte Monumentale bomenlijst. Noel Versteeg Discussie over methodiek te komen tot een 
kapverordening leidt tot forse vertraging. Doorschuiven 
naar 2012

migi c Buurt en Buitenruimte 6 HA Henk  van der Linden Haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van 
ruitersport wordt afgerond in dit kwartaal

Haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van ruitersport 
wordt afgerond in dit kwartaal. De uitkmsten zullen aan de 
raad worden voorgelegd met daarbij een go/no go besluit

Uitwerking van rb voor vestiging van een 
hippische voorziening, het realiseren van een 
klimaatbuffer/recreatiezone en het 
communicatietraject is in gang gezet. 

migi c Buurt en Buitenruimte Speeltuin in Portland Richard van Vliet-
Jeannette van 
Wijngaarden

Scenario's in gemeenteraad van 27 juni 2011. Inventarisatie voor een mogelijke samenwerking 
tussen OMMIJ, bewoners en gemeente voor 
uitwerking en inrichting van de Speeltuin Portland
is gaande.

Scenariokeuze Speeltuin Portland ter 
besluitvorming naar de Raad

migi c Buurt en Buitenruimte Milieubeleid Rob Belder Start inventarisatieronde Milieubeleidsplan 2012-2016 wordt aangeboden 
aan de raad.

migi c Buurt en Buitenruimte Monumentenbeleid Albert Bok Vragen caroussel afdoen en 1e kwartaal voorleggen 
aan gemeenteraad.

Afhankelijk van besluitvorming communicatie met 
eigenaren opstarten en werkafspraken binnen het 
gemeentelijk apparaat maken.

Uitvoering hankelijk van beschikbaar stellen 
middlen bij 1e begrotingswijziging PB 2012.

maro d Kennis en Welzijn Voortgezet onderwijs Annemarie van Grinsven In 2e kwartaal 2011 informerende memo naar de 
gemeenteraad over de opbrengsten van het onderzoek en 
de stand van zaken in het Rpo.

Schoolbesturen bespreken in het Rpo uitkomsten
diverse onderzoeken en bepalen of een nieuwe 
regionale visie op spreiding gewenst en 
noodzakelijk is. Gemeenteraad geinformeerd 
over onderzoek naar volwaardige VO school

maro d Kennis en Welzijn Educatieve agenda 
- onderdeel Brede school
- Onderwijs achterstandenbeleid
- Voor- en vroegschoolse educatie
- ZAT 0-4

Annemarie van Grinsven Visie Brede School in staf, college.

maro d Kennis en Welzijn Uitwerken criteria/regels nieuwe 
subsidieverordening

Ria van Zeijl Afgerond

maro d Kennis en Welzijn WMO aanpassen 
verordening/beleidsnota

Mireille van der Wouw Verordening is aangepast en vastgesteld. 
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maro d Kennis en Welzijn  Beleidsplan WWB Barbera Egas Plan van aanpak "Sociale Zakerheid", met de thema's 
Beleidsplan WWB, Arbeidsmarktbeleid en gevolgen 
Regeerakkoord in staven en college.

Arbeidsmarktbeleidsplan (incl. WWB 
beleidsplan) in college. 

Startnotities in BAR verband in relatie tot de Wet 
Werken naar Vermogen, Veranderingen 
AWBZ/WMO, Jeugdzorg in college.

maro d Kennis en Welzijn WSW Barbera Egas Presentatie in caroussel van 21 maart. Afgerond
maro d Kennis en Welzijn Leerlingenvervoer Bianca Weijs Gewijzigde verordening opstellen Gewijzigde verordening in workshop met raad 

bespreken met als uitgangspunt het bestaande 
beleid.

maro d Kennis en Welzijn Actie agenda nota Jeugdbeleid. Margriet van Vliet April/mei actieplan in staf en college. Monitoren actieplan.
afgerond

maro d Kennis en Welzijn Toekomst jongerenwerk en nieuw 
jongerencentrum

Margriet van Vliet Prestatieovereenkomst Stichting Jong (ambulant 
jongerenwerk, sociaal cultureel werk en 
beheerdersfunctie JCA). Afgerond. 

Startnotitie "toekomst jongerenwerk" in mei in college 
inclusief scenario's jongerencerntra. Juni in caroussel.

Aangepaste planning opgenomen in PB 2012

maro d Kennis en Welzijn Centrum voor jeugd en gezin Margriet van Vliet Visie op CJG gereed maken in april/mei visie naar de raad Opening CJG 
maro d Kennis en Welzijn Instellen jeugdforum Margriet van Vliet Na 2012 
maro d Kennis en Welzijn Gezondheidsnota (wettelijk verplicht 1 

juli 2011) 
Rene van Griensven Vaststellen nota door gemeenteraad

maro d Kennis en Welzijn Structurele jaarkalender voor 
Gehandicapten

Margriet van Vliet 2e bijeenkomst belanghebbenden om inventarisatie af 
te ronden.  

Vaststellen structuur en "beheerder" van agenda Link op gemeentesite naar de agenda activiteiten
minder validen

Opzet presenteren aan college en raad.

maro d Kennis en Welzijn Actieprogramma Sportnotitie, 
sportbeleid

N. Schootemeijer Actieagenda sport kortsluiten met de sportstichting. Actieagenda april in college (BBV is in routing op dit 
moment). Uitvoering geven aan actieagenda in 
samenwerking met de diverse beleidsterreinen, de 
sportstichting en de partners in het veld.

Afgerond

habe f Middelen en Economie Samenwerking Hans Cats/Erwin 
Weterings

Barendrecht geeft op 15 februari 2011 aan n.a.v. VTH 
een nieuwe strategische notitie te willen opstellen. 
College van Awaard besluit uitvoering te geven aan 
VTH voorstel.

VTH projectplan wordt geschreven.  Opleveren startnotitie Samenwerking 2.0.  
Besproken in stuurgroep van september

Raden worden geinformeerd over nieuwe BAR 
structuur en aanpak van 
samenwerkingsinitiatieven.

habe f Middelen en Economie HRM beleid en kwaliteitsontwikkeling 
medewerkers

Erica Kerstens HRM plan besproken met MT en rechterhanden-OR op 6 
april. College stelt HRM plan vast. Formeren werkgroep 
HRM. Keuze MD-traject.

College heeft Notitie Organisatieontwikkeling 
Albrandswaard 2.0 vastgesteld. Personeel en 
OR worden geinformeerd en betrokken bij 
proces. 

College en MT overleggen over nadere 
uitwerking. Koppeling HRM plan aan de 
organisatieontwikkeling Albrandswaard 2.0

beeu f Middelen en Economie Economie Henk van der Linden Loopt mee met de planning van de integrale 
toekomstvisie Albrandswaard 2025.

beeu f Middelen en Economie Voorbereiden actualisatie risicobeleid Rob van der Stoel/Wim 
Noordzij

MT doet update risico inventarisatie.  Resultaten betrekken bij traject voorjaarsnota en 
begroting 2012

beeu f Middelen en Economie Verbetering p&c producten (begroting) Frank van Montfort Auditcie en carrousel akkoord met aanpak SMART 
maken begroting op basis van proef met Programma 
Kennis en Welzijn.

Tbv begroting 2012 worden speerpunten CUP 2012-2014 
SMART geformuleerd.

Na vaststelling PB 2012 i.o.m Auditcie. pva 
opstellen over volgende fase.

habe a Openbare orde en Veiligheid Implementeren veilig ondernemen Hans Engels Kick-off bijeenkomst met ondernemers Overhoeken 3 
(mrt 11)/ opstellen plan van aanpak

Raadsvoorstel over gemeentelijke (financiele) 
bijdrage aan dit project. Start project. Een en 
ander uiteraard afhankelijk van de uitkomsten 
van de kick-off bijeenkomst. Van 31 maart.

Evaluatie 1e resultaten project Overhoeken 3 1e kw. 
2012

habe a Openbare orde en Veiligheid Toekomst buurtpreventie Hans Engels In maart 2011 worden de (on)mogelijkheden van een 
buurtpreventie sportvelden Poortugaal onderzocht

Afhankelijk van gesprekken met sportverenigingen wordt 
een raadsvoorstel over gemeentelijke (financiele() bijdrage
opgesteld.

Inwonersbijeenkomst " De buurt bestuurt" in 
Poortugaal-Zuid (stimulans voor uitbreiding 
Buurtpreventie.

habe a Openbare orde en Veiligheid Beleidsvisie externe veiligheid Hans Engels 1e kwartaal wordt een rapport Externe Veiligheid in 
procedure gebracht (college, carrousel en raad).

2e kwartaal wordt een rapport Externe Veiligheid in 
procedure gebracht (college, carrousel en raad).

Raadsbesluit over externe veiligheid + uitwerken 
acties uit beleidsvisie EV

uitwerken acties beleidsvisie EV

habe a Openbare orde en Veiligheid Planvorming crisisorganisatie. 
Deelplannen en overallvisie vastgesteld 
door college.

Hans Engels

habe a Openbare orde en Veiligheid Regeling betreffende geheimhouding. Remon Wieckeraad 
i.o.m. griffier

Raad 11 april gereed Op verzoek van Agendacommissie gaat de griffie hier 
zelf mee aan de slag.

habe a Openbare orde en Veiligheid Gedragscode integriteit voor publieke 
ambtsdragers.

Jeannette Wijnmalen Gedragscode 11 april in raad Workshop college en raad (8 november 2011)

habe a Openbare orde en Veiligheid Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling in raad
rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Integraal huisvestingsplan (IHP) Quido Maas Afgerond, Het Integraal Huisvestingsplan wordt als 

input gebruikt bij de toekomstvisie
rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Kijvelanden P. Wunderink Afhankelijk van de financiering door derden (actie 

Dienst Landelijk Gebied) wordt een bestemmingsplan 
procedure gestart.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Buijtenland van Rhoon Peter Wunderink/Peter 
Kuiper

Afhankelijk van resultaten van het traject Heijkoop plan 
verder procedureel afhandelen.

Uitwerkingplan in procedure. Vaststelling uitwerkingsplan door college.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Invoering BAR VTH Dick Mol Bespreking BAR notitie VTH. Zie opmerkingen 
onderdeel Samenwerking.

Opstellen projectplan en profiel projectleider. 
Start project organisatie VHT in BAR-verband

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Boerderij Oostdorp (Slot 
Valckesteijnsedijk 5)

Henk van der Linden Bij de rechtbank zal naar verwachting in het tweede 
kwartaal een eerrste zitting plaatsvinden om uit de 
impasse te komen.

Eind juli is de comparitie geweest, naar 
verwachting eind september vonnis van de 
rechtbank

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Centrumontwikkeling Poortugaal Henk van der Linden Verwachte start werkzaamheden ALDI en aanleg 
parkeervoorzieningen

Verwachte start werkzaamheden ALDI en aanleg
parkeervoorzieningen 

Werkzaamheden zijn gestart, verwachting eind 
2011 gereed

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Rijsdijk 17 Henk van der Linden Inrichting van het pand in aanleg en contracten met nieuwe
gebruikers is gesloten

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Spui Henk van der Linden Reserveringsovereenkomst wordt 1e kwartaal 2011 
getekend. In 2011 overeenstemming met 
ontwikkelende partij om te uitvoering te geven aan de 
door de raad vastgestelde plan "Spui".Zie bij 
Grondexploitaties

Naar verwachting wordt de reserveringsovereenkomst in 
het 2e kwartaal 2011 getekend. In 2011 overeenstemming 
met ontwikkelende partij om te uitvoering te geven aan de 
door de raad vastgestelde plan "Spui".Zie bij 
Grondexploitaties

Overeenkomst is getekend In oorspronkelijk CUP geen planning opgenomen.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Dorpsdijk 40a (Sonneheerdt) Plan akkoord door gemeenteraad. Kosten 
opgenomen in begroting.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Ghijseland Henk van der Linden Het project Ghijseland heeft een C status en zal 
daarom dit jaar waarschijnlijk niet verder in 
behandeling worden genomen

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Kruisdijk Henk van der Linden Bezwaarschriftprocedure bestemmingsplan in 
behandeling bij Raad van State

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Poortugaal West Henk van der Linden De verwachting is dat in het derde kwartaal 
begonnen zal worden met de voorbereidingen 
voor de ontwikkeling Poortugaal West In oorspronkelijk CUP geen planning opgenomen.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Boerderij Verhoef Henk van der Linden In het tweede kwartaal wordt bekend gemaakt of boerderij 
Verhoeff subsidie krijgt. De subsidie is bepalend voor de 
verdere planvorming.

Er is geen subsidie verleend. E.e.a. in 
heroverweging nemen

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Visie 4 Polder Albrandswaard Paul Rijken Projectdefintie in overleg met stadsregio en provincie. Projtectplan, communicatieplan en 
voorbereidingskrediet ter besluitvorming in raad. 
Opiniërende bespreking ruimtelijke analyse & 
discussie scenario's in de raad.

Burgerparticipatie 

Conceptvisie polder Albrandswaard 1e kwartaal 2012.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Klepperwei - De Wegwijzer Henk van der Linden In het tweede kwartaal zal de raad worden ingelicht over 
de mogelijkheden van de ontwikkeling Klepperwei tpv de 
Sportlaan

Gesprekken over locatie in Essendael
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rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Parkvisie Henk van der Linden Aan de hand van de besluitvorming Klepperwei 
zal in het derde kwartaal duidelijk zijn op welke 
wijze deze visie afgerond kan worden.

In oorspronkelijk CUP geen planning opgenomen.

rapr e Ruimtelijke ordening en Wonen Visie 5 Groene Kruisweg Bestemmingsplan metrobaan-Groene Kruisweg in 
carrousel van 14 juni en raad van 27 juni 2011

In oorspronkelijk CUP geen planning opgenomen.
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