
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 MAART 2012 
(verseon nr. 112775) 

Aanwezig: 
J. Gardeitchik (EVA) 
R.C. Littel (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
A.M. van der Heide (EVA) 
A.A. Kweekei (EVA) 
J.C. de Bruijn (EVA) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
R. Moret (WD) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) (vanaf 20.45 uur) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
H.M. Bergmann (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C, van Ginkel 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 20.33 uur de vergadering. 

2. SPREEKRECHT 
Er zijn geen aanmeldingen. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
De WD-fractie heeft een vraag gesteld over groencompensatie van bomenkap. Wethouder Van 
Ginkel beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 13 FEBRUARI 2011 
Conform vastgesteld 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 111400) tot aanwijzing van raadsleden ten behoeve van 

klachtenbehandeling; 
b. De raad besluit conform het voorstel (nr. 110300) tot intrekking Verordening CAI Albrandswaard van 

29 juni 2009; 



c. De raad besluit conform voorstel (nr. 110700) tot vaststelling van de Motierapportage 12 maart 
2012. 

7. VASTSTELLING VERORDENINGEN WETSWIJZIGINGEN WWB 2012 EN DE BIJBEHORENDE 
BELEIDSREGELS 
De EVA-fractie dient samen met de PvdA-fractie een amendement (a.) in over de 
langdurigheidstoeslag. 
De PvdA dient nog een amendement (b.) in over de schoolkosten en stelt een differentiatie voor in 
de kosten voor basisschoolonderwijs en voortgezet onderwijs. 
De PvdA dient tot slot een amendement (c.) in over de tegemoetkoming van de kosten van 
telefoon- en internetabonnement (vaste lijn). 

Schorsing 21.24 - 21.39 uur 

Het beslispunt over de intrekking van de verordening over brillen en contactlenzen, wordt 
mondeling ingetrokken. 

Stemverklaring PvdA-fractie: 
Moeite met het beleid en daarom zal één 
verordeningen stemmen. 

raadslid vanuit deze fractie principieel tegen de 

Stemverklaring WD-fractie: 
Amendement over schoolkosten wordt ondersteund, de anderen niet. 

Stemming over amendement a: 
Voor: CU (1), PvdA (3), CDA (2), EVA (7), NAP (1) 
Tegen: W D (5) 
Hiermee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het voorstel tot vaststelling van de Verordening langdurigheidstoeslag 
Voor: EVA (7), PvdA (3), CDA (2), CU/SGP (1), NAP (1) 
Tegen: W D (5) 
Hiermee is de verordening langdurigheidstoeslag conform voorstel (nr. 109540), met inachtneming 
van het amendement, vastgesteld. 

Amendement b: 
Voor: NAP (1), EVA (7), CDA (2), CU/SG 
Tegen: mw. Rooimans (1, PvdA) 
Hiermee is het amendement aangenomen. 

(1), W D (5), PvdA (2) 

Amendement c: 
Voor: PvdA (3), EVA (7), NAP (1), CU/SGP (1) 
Tegen: CDA (2), W D (5) 
Hiermee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het voorstel tot vaststelling van de Verordening Maatschappelijke participatie 
Voor: NAP (1), EVA (7), PvdA (2), CU/SGP (1), CDA (2) 
Tegen: mw. Rooimans (1 PvdA), W D (5) 
Hiermee is de verordening Maatschappelijke participatie conform voorstel (nr. 109551), met 
inachtneming van de amendementen, vastgesteld. 



Beleidsregels 
Voor: unaniem 
Hiermee zijn de beleidsregels conform voorstel (nr. 109540) aangenomen. 

8. WIJZIGING APV 
Op verzoek van de NAP-fractie is dit als bespreekpunt op de raadsagenda geplaatst. 
Stemming over het voorstel tot wijziging van de APV: 
Voor: CU/SGP (1), EVA (7), W D (5), CDA (2) 
Tegen: NAP(1), PvdA (3) 

De raad besluit conform voorstel (nr. 110333) tot vaststelling van de wijziging APV. 

9. INSTEMMEN MET BRIEF AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN M.BT. 
AFSCHAFFING VAN DE WGR+-REGELING 
De raad stelt de brief unaniem vast 

9a. PROCEDURE INITIATIEFVOORSTEL EVA-FRACTIE 
Toelichting van de EVA-fractie op het voorstel over extra parkeerplaatsen in Rhoon. 
De raad geeft aan het initiatiefvoorstel graag op 19 maart bij de carrouselvergadering te willen 
betrekken bij het agendapunt over het langparkeren in Rhoon. 

9b.NADERE TOELICHTING KAPVERORDENING (na v. vragen W D over groencompensatie) 
Het college is nog bezig met het vaststellen van een bomenlijst. Wethouder Van Ginkel zal 
hierover, en over de stand van zaken in dit hele proces, de raad binnenkort informeren via een 
memo. 

10.SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 2 april 2012. 

De griffier. De voo 

mr. Renske van der Tempel mrTHarald M. Bergmann 

Bijlagen: 
Amendementen a, b, c. 



V* 
AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 12 maart 2012, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 10 januari 2012 
"Verordening Langdurigheidstoeslag Samenwerkingsyerband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012" (raadsvoorstelnummer 109814), 

Bes lu i t : 
Het concept-besluit nummer 109540 als volgt te wijzigen: 

- Artikel 1 Begripsbepalingen, 
Sch rappen : 
c. referteperiode: een periode van 60 maanden voorafgaand aan de peildatum 
Toevoegen : 
c. referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum 

- Artikel 4 Langdurig, laag inkomen 
Schrappen : 
1. Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarden van het hebben van 
een langdurig, laag inkomen is voldaan indien belanghebbende(n) gedurende de 
referteperiode (60 maanden) een onafgebroken periode aangewezen is geweest op een 
inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor de belanghebbende geldende 
bijstandsnorm. 
Toevoegen : 
1. Aan de in artikel 36, eerste l id, van de wet gestelde voorwaarden van het hebben van 
een langdurig, laag inkomen is voldaan indien belanghebbende(n) gedurende de 
referteperiode (36 maanden) een onafgebroken periode aangewezen is geweest op een 
inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor de belanghebbende geldende 
bijstandsnorm. 

En gaat over tot de orde 
Fractie 

dag, 
Albrandswaard, Fractie Echt voor Albrandswaard, 
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AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 12 maart 2012, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 10 januari 2012 
"Verordening Maatschappelijke Participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012" (raadsvoorstelnummer 109814), 

Besluit: 
Het concept-besluit nummer 109551 als volgt te wijzigen: 

- Artikel 5 tegemoetkoming participatie schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, 

: 
1. na:...ter hoogte van de tegemoetkoming is... Schrappen:...€150,-... 
1. na:...ter hoogte van de tegemoetkoming is... Toevoegen:...€100,-...voor een kind in 
het basisonderwijs en €200,- voor een kind in het voortgezet onderwijs... 

En gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie Partij van de ArtjekJ-^lërandswaard, 



PVDA 
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AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 12 maart 2012, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 10 januari 2012 
"Verordening Maatschappelijke Participatie Samenwerkingsverband Ridderkerk en 
Albrandswaard 2012" (raadsvoorstelnummer 109814), 

Besluit: 
Het concept-besluit nummer 109551 als volgt te wijzigen: 

- Artikel 3 Geen tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten, 
Schrappen: 
4. van een telefoon- of internetabonnement 
Toevoegen: 
4. van een vast telefoonabonnement of een telefoon- en internetabonnement voor een 
mobiele telefoon of tablet 

En gaat over tot de orde van de dag, 
Fractie Partij van de Arbeid AiJptimg/fSard, 

H.J. van der 

6 


