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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
Geachte raadsleden, 
 
In bijgevoegd overzicht is door ons de status aangegeven van de door u vanaf 1 
januari 2010 ingediende raadsmoties en door ons gedane toezeggingen. 
Wij zullen u op de hoogte houden van de afhandeling van de nog openstaande moties. 
 
Wij gaan er vanuit u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,             de loco-burgemeester, 

         
Hans Cats             drs. Bert G. Euser, mba 
 
 

De gemeenteraad       
- 
28 augustus 2012 
motierapportage 
Het college 
118917 
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Directie   



Datum vergadering Motie Indiener(s) Inhoud Strekking Stand van zaken (in te vullen door college) Ambtelijk 
opdrachtnemer

Besluitnr. 
afgedaan

22 februari 2010 I VVD Centrum ontwikkeling Rhoon het college dient het noodzakelijke 
verwervingstraject van het pand Dorpsdijk 106 
te Rhoon in te zetten op basis van een in de 
markt acceptabele prijs, het college doet tzt 
een voorstel voor dekking van de kosten

- Er is een principeovereenkomst met 
Greveling die ondertekend wordt als er ook 
een overeenkomst is over de 
parkeersituatie
- De kaders voor de parkeersituatie zijn 
gesteld;
- Op basis van deze kaders worden de 
onderhandelingen met Greveling afgerond;
- Verwervingskosten zijn opgenomen in de 
vastgestelde grondexploitatie

Paul Rijken

21 juni 2011 I EVA, PvdA, 
CDA

BAR samenwerking het college wordt opgedragen het standpunt 
van de gemeenteraad van Albrandswaard 
kenbaar te maken bij de raden en colleges van 
de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk en 
de intensievere samenwerking, zoals bedoeld 
in deze motie, als speerpunt van beleid te 
nemen en derhalve actief op te pakken in de 
richting van de colleges van de gemeenten 
Barendrecht en Ridderkerk en in BAR verband 
de integratie van, delen van, de gemeentelijke 
organisatie van de 3 gemeenten te 
onderzoeken.

- Barendrecht en Ridderkerk zijn op de 
hoogte gesteld van raadsmotie.
- College heeft standpunt van 
Albrandswaard ingebracht in de discussies 
over het Koersdocument BAR, Beter!
- BAR, Beter is op 15 maart naar de 
gemeenteraden ter besluitvorming gestuurd. 
(112158). Voor vervolg zie stand van zaken 
motie BAR, Beter van 3 juli 2012. College 
stelt voor deze motie als afgedaan te 
beschouwen.

Hans Cats

II EVA, PvdA Beheer van wegen en groen in de 
openbare ruimte

het college wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
een discussie te starten over de herijking van 
de te hanteren kwaliteitsniveaus voor het 
beheer verhardingen en beheer openbaar 
groen, met als uitgangspunt kostenbesparing 
en voor het eind van het kalenderjaar 
voorstellen tot herijking van deze 
kwaliteitsniveaus aan carrousel en raad voor te 
leggen en uiterlijk bij de bespreking van de 
voorjaarsnota van 2013 de financiële 
consequenties, meerjarig, in de begroting te 
verwerken

Herijking van de kwaliteitsniveau's 
verhardingen en openbaar groen is 
opgestart. 
- In mei 2012 worden de scenario's 
gepresenteerd van de verschillende 
kwaliteitsniveau's met de daarmee 
samenhangende onderhoudskosten. In juni 
2012 is in carrouselverband de discussie 
gestart over de gewenste kwaliteitsniveaus 
(verhardingen, groen, meubilair en reiniging. 
N.a.v van deze discussie wordt het scenario 
"Kwaliteitsniveau Basis met differentiatie" 
verder uitgewerkt. Deze uitwerking wordt 
besproken tijdens de carrousel 
(besluitvormend) in september 2012. 

Ming Wong

Motierapportage vanaf januari 2010
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V PvdA Onderzoek regionale rekenkamer 
BAR-gemeenten

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.

Het college heeft hier geen rol in. 
Opdrachtnemers: fractievoorzitters en 
griffie. 

Griffier

VI EVA, VVD, 
PvdA, CDA, 
CU/SGP, 
NAP

Brede kaderdiscussie Welzijn het college wordt opgedragen zo spoedig 
mogelijk te starten met een Brede 
kaderdiscussie Welzijnsbeleid en deze 
discussie te voeren teneinde een algemene 
herijking van het welzijnsbeleid te 
bewerkstelligen, uitgaande van het principe 
niet kijken naar wat is, maar wat nodig is, en bij 
deze discussie het volledige terrein van het 
welzijnsbeleid te betrekken. Als uitgangspunt 
daarbij geldt dat op de kwaliteit van het 
minimabeleid, de WWB en de WMO niet mag 
worden ingeboet. Hiervoor overleg te voeren 
met, vertegenwoordigers van, ale 
belanghebbende organisaties met als 
uitgangspunt organisatie volgt inhoud. Hiervoor 
overleg te voeren met belanghebbenden in de 
Albrandswaardse samenleving en met de 
gemeenteraad. Hierover en over de uitwerking 
van beleid nadrukkelijk verbanden te zoeken 
binnen de BAR samenwerking. Bij deze 
discussie eveneens te betrekken de in de 
voorjaarsnota aangegeven meerjarige 
bezuinigingen en de resultaten van deze 
herijking zo mogelijk nog in de begroting 2012 
te verwerken, doch uiterlijk in de voorjaarsnota 
voor de begroting 2013

- Er is een startnotitie opgesteld;
- In het eerste kwartaal van 2012 is een 
visiedocument opgesteld;
- In het tweede kwartaal wordt een 
oordeelsvormende carrousel aan het 
visiedocument gewijd;
- Het daartoe bijgestelde visiedocument is 
in april 2012 aan de griffie 
aangeboden.(111194). De raad heeft op 3 
juli de Brede Welzijnsvisie vastgesteld 
(115202). Het college stelt voor de motie als 
afgedaan te beschouwen.

Jeannette 
Wijmalen
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VII PvdA Vluchtelingenwerk het college wordt opgedragen de subsidie voor 
het uitvoerende vluchtelingenwerk te 
handhaven en voor de component huisvesting 
te onderzoeken of dit op een andere 
goedkopere manier kan worden geregeld. 

- Subsidie voor het uitvoerende 
vluchtelingenwerk blijft gehandhaafd. 
- Alternatieve huisvesting (in het 
gemeentehuis) is geregeld.(108728). Het 
college stelt voor de motie als afgedaan te 
beschouwen.

VIII CDA Slimmer sporten het college wordt verzocht met de 
sportstichting en sportverenigingen tot een 
beleidskader te komen om efficiënter en 
effectiever met geld en middelen om te gaan. 
Clustering en fusies van verenigingen is hierbij 
het uitgangspunt. En de gemeenteraad voor de 
behandeling van de begroting 2012 over de 
eerste stand van zaken te informeren en de 
financiële herijking daarvan in de voorjaarsnota 
voor de begroting 2013 te verwerken. De 
waarderingssubsidie aan sportverenigingen 
voor het stimuleren van jeugd en jongeren, 55 
plussers en mindervalide om te gaan sporten in 
stand te houden. 

- De stand van zaken is opgemaakt 
(Verseonnr. 110764)
- Stand van zaken geeft geen aanleiding om 
een financiele herijking te doen;
- Waarderingssubsidie ter stimulering van 
jeugd en jongeren, 55plussers en 
mindervaliden is in stand gehouden. Het 
college stelt voor de motie als afgedaan te 
beschouwen.

Femke de Pijper

24 oktober 2011 I EVA Jubileumbos 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. 

- Locatiestudie is verricht;
- Locatiestudie heeft een potentiele locatie 
opgeleverd (Lage Weg)
- Initiatienemer van de motie (fractie EVA) is 
geinformeerd over locatiekeuze;
-  Er is een plan van aanpak opgesteld en 
een BBV gemaakt met een kredietaanvraag 
dat in november in de raad komt.
- Op 28-08-2012  is een tweede gesprek 
geweest met initiatienemer van de motie 
(fractie EVA) over de stand van zaken.
- 

Richard van 
Vliet
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II EVA Regiegemeente het college wordt verzocht om op korte termijn 
samen met de gemeenteraad invulling te geven 
aan de begrippen regiegemeente en 
intergemeentelijke samenwerking en hierover 
geen besluiten te nemen tot de raad zich een 
oordeel heeft kunnen vormen. 

Op 6 december 2011 is een 
raadsbijeenkomst geweest over dit 
onderwerp. De discussie over de BAR-
samenwerking zal onder regie van de griffie 
worden voortgezet.
- 13 maart heeft de gemeenteraad een 
presentatie gekregen van de Stichting de 
regisserende gemeente;
- Op 15 maart heeft het college het 
Koersdocument BAR, Beter!, dat een regie-
paragraaf bevat, naar de raad gestuurd;
- Op 25 april 2012 is een tweede 
bijeenkomst met de gemeenteraad, college 
en de stichting de regisserende gemeente. 
Gemeenteraad heeft op 11 juni 2012 
unaniem besloten in te stemmen met de 
ontwikkleing naar een regiegemeente 
(106946) en daarbij de kaders vastgesteld. 
Het college hanteert deze kaders bij de 
verdere invulling. Het college stelt voor de 
motie als afgedaan te beschouwen. 

Hans Cats

VI PvdA Tweemaandelijkse rapportage 
voortgang ombuigingen

het college wordt opgedragen de 
gemeenteraad  tweemaandelijks schriftelijk te 
informeren over de voortgang en haalbaarheid 
van de ombuigingen en hierover in de 
Auditcommissie in eerste aanleg 
verantwoording af te leggen en terstond 
concrete voorstellen te doen bij tegenvallers 
inzake de voortgang en haalbaarheid van de 
ombuigingen.

vanaf 2012 zal deze rapportage worden 
aangeleverd door het college.(108450). Het 
college stelt voor deze motie als afgedaan 
te beschouwen.

Frank van 
Montfort
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VII CDA Voorkom fietsongevallen 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. 

Het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) is in voorbereiding. 
Genoemde onderwerpen in de motie wordt 
daarin opgenomen.

Peter Knoester

11 juni 2012 I PvdA/EVA 30 kilometer Albrandswaardsedijk het college wordt opgedragen de fysieke en 
herkenbare inrichting van de 
Albrandswaardsedijk als 30 km zone zo 
spoedig mogelijk er hand te nemen, de 
realisatie hiervan te voltooien uiterlijk voor de 
zomer van 2013 en de gemeenteraad periodiek 
over de voortgang te informeren                                        

Peter Knoester

2 juli 2012 1 VVD/PvdA/C
U/Nap

Jaarrekening 2011 de raad moet compleet overzicht krijgen v.h. 
verkoopresultaat van de CAI met in 
achtneming van de discussie die tijdens de 
raad op 2 juli 2012 is gevoerd

Memo met toelichting over de 
verkoopresultaten van de CAI zal uiterlijk 1 
september 2012 aan de Raad worden 
verstuurd. Planning behandeling in 
carrousel is 17 september.

Toon Kilian

3 juli 2012 1 EVA Brede Welzijnsvisie Albrandswaards subsidieoverzicht jaarlijks 
openbaar maken en publiceren op de 
gemeentelijke website 

In oktober 2012 zal het overzicht voor de 
eerste keer worden gepubliceerd.

Jeannette 
Wijmalen
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3 juli 2012 II VVD Koersdocument BAR Beter Voorkeur uitspreken voor scenario 4, waarin de 
onafhankelijkheid van de uitvoeringsorganisatie 
het beste is geborgd. 

- Barendrecht en Ridderkerk zijn op de 
hoogte gesteld van raadsmotie.
- College brengt het standpunt van 
Albrandswaard in bij de uitwerking van de 
modellen ten behoeve van het 
besluitvormingsdocument (BAR code) voor 
de gemeenteraden.
- 

Hans Cats
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