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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma B Burger en 
Bestuur 

BBVnummer: 
109136 

Raadsvoorstel: 
110300 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     
 
Onderwerp 
Intrekking Verordening CAI Albrandswaard van 29 juni 2009 
 
Geadviseerde beslissing: 
De Verordening CAI Albrandswaard, vastgesteld bij besluit van 29 juni 2009, met besluitnummer 
2009/1225, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 in te trekken. 
 
 
Samenvatting: 
Op 15 december 2011 is de CAI Albrandswaard formeel in private handen overgegaan. Per 1 januari 
2012 verloopt de facturering via CIF en heeft de overgang ook merkbaar werking voor de klanten. Dit 
maakt dat de Verordening CAI Albrandswaard per die datum niet meer in stand hoeft te worden 
gelaten. Met dit voorstel wordt uw raad dan ook gevraagd deze verordening in te trekken.  
 
Proces: 
Wanneer de raad besluit tot intrekking van de verordening, moet dit besluit tot intrekking bekend 
worden gemaakt via de Schakel Albrandswaard.  
 
 
Doel: 
Het schrappen van onnodige regels en het actueel houden van het regelingenbestand.  
 
 
Betrokken belangen: 
Op 15 december 2011 is de CAI Albrandswaard formeel in private handen overgegaan. Per 1 januari 
2012 verloopt de facturering via CIF en heeft de overgang ook merkbaar werking voor de klanten. DIt 
maakt dat de Verordening CAI Albrandswaard per die datum niet meer in stand hoeft te worden 
gelaten. Met dit voorstel wordt uw raad dan ook gevraagd de verordening in te trekken.  
 
In de verordening CAI Albrandswaard was een grondslag gegeven voor het CAI bedrijf, haar 
technische handelingen en de te hanteren tarieven. De verordening gaf een set regels, die fungeerden 
als algemene leveringsvoorwaarden voor de CAI.  
Nu het CAI netwerk met het klantenbestand is verkocht en overgedragen, is het bestaansrecht van 
deze verordening en de daarin opgenomen regels komen te ontbreken.  
 
Er zijn aan het intrekken van deze verordening geen financiële gevolgen verbonden. Zoals gezegd 
bestaat de verordening CAI uit louter leveringsvoorwaarden voor de geleverde diensten. De levering 
van deze diensten is overgedragen aan een marktpartij, waarbij de financiële consequenties van die 
overdracht zijn verdisconteert in de verkoopprijs.   
 
Met het intrekken van de verordening, vervalt de grondslag voor het in rekening brengen van kosten 
voor geleverde diensten op de datum tot waar het besluit terugwerkt. Een ondubbelzinnige intrekking 
van de verordening zorgt voor extra duidelijkheid t.a.v. tarieven voor de CAI. Het voort laten bestaan 
van onnodige regels valt daarenboven ook in het algemeen af te raden.  
 
Er zijn aan het intrekken van deze verordening geen personele gevolgen verbonden.  
Zoals hiervoor aangehaald bestaat de verordening CAI uit louter leveringsvoorwaarden voor de 
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geleverde diensten en houdt de verordening geen regels in over de organisatie van het CAI bedrijf.  
 
 
Belangenafweging: 
Gezien het voorgaande, vallen er niet heel veel belangen af te wegen. Veel eerder al heeft uw raad 
besloten tot verkoop van het CAI netwerk met het klantenbestand en het intrekken van de betreffende 
verordening is hier een logische consequentie van.  
 
 
Communicatie: 
Het besluit tot intrekking van de verordening, moet worden bekendgemaakt via de Schakel.  
 
 
Kosten: 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.  
 
 
Bijlagen: 

  109497: CAI verordening  
 

 
Poortugaal, 31 januari 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


