
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 JULI 2013 
(verseonnr. 131419) 

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

Wethouders: B.G. Euser, M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 
Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), A.A. Kweekei (EVA, halverwege agendapunt 8) 

I. OPENING 

De voorzitter opent om 18.03 uur de vergadering en stelt de agenda vast. 
Verhinderd is de heer Van Meijbeek (WD). 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Geen insprekers hebben zich gemeld. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen ingediend. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 10 JUNI 
2013 

De besluitenlijst van 10 juni 2013 (nr. 130065) wordt conform voorstel vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De lijst ingekomen stukken (nr. 131315) wordt conform vastgesteld. 

6. Hamerstukken 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 129427): 

• De 1 e Tussenrapportage vast te stellen; 

r 
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• De begroting structureel te wijzigen met de voorgestelde punten in deze 
tussenrapportage 
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen goed te keuren zoals opgenomen in 
deze tussenrapportage 
c. met de mutatie(s) in de reserve(s) in te stemmen 
e. de mutaties m.b.t. investeringen goed te keuren 
f. de einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting door 

te schuiven 
g. de voltooide speerpunten uit de programmabegroting, ombuigingen uit de 1 e 

begrotingswijziging 2012 en verder, en de moties af te sluiten. 
b. De raad besluit conform voorstel (128490): 

• Geheimhouding ten aanzien van het MPO 2013 projectenboek dd. 11 april 2013 
zoals opgelegd door het college conform artikel 25 gemeentewet te bekrachtigen. 

• Het MPO 2013 hoofdrapportage vast te stellen 
• De volgende herziene grondexploitaties vast te stellen: 

a. Centrumontwikkeling Poortugaal 
b. Overboeken III 
c. Centrumontwikkeling Rhoon AH 
d. Binnenland 
e. Wish 
f. Polder Albrandswaard (nieuw) 

• Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitaties. 

• Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van 
de voorziening ad € 207.000,-. 

• Vanuit de reserve Ontwikkelingsprojecten een uitname te doen van € 50.000,-
tbv de overschrijding van de begrotingspost uitbreidingsplannen door het 
instellen van de algemene werkwijze voor marktinitiatieven. 

• Het begeleidingskrediet voor het project Essendael te verhogen met € 42.000,-
met als dekking het resultaat van de GEM Essendael. 

• De resultaten uit het MPO 2013 verwerken in de begroting. 

7. Jaarstükken 2012 
De voorzitter van de auditcommissie leest het advies van de auditcommissie voor over de 
jaarrekening 2012. De raad wordt geadviseerd het college decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid en beheer in 2012. 

Toezegging wethouder Euser: de bedragen die gemoeid zijn met de votering van € 400.000 voor 
het zwembad worden zo inzichtelijk mogelijk gemaakt. 
Toezegging wethouder Euser: zal inzichtelijk maken wat de consequenties kunnen zijn voor de 
lokale lastendruk als de gemeente Albrandswaard een andere, meer gangbare, rekensystematiek 
hanteert dan de systematiek die nu gebruikt wordt bij het vaststellen van de WOZ-waarde. 

Toezegging wethouder Rombout: de aantallen en cijfers waarnaar de NAP vraagt ten aanzien 
van de SDW, worden nog geleverd in een memo. 

Stemming over het raadsvoorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (130162): 
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• De Programmarekening 2012 vast te stellen en van het positieve jaarrekeningsaldo van € 
438.000 totaal € 38.000 toe te voegen aan de algemene reserve, in afwijking van het 
ontwerp raadsbesluit op pag. 12 van de Jaarrekening; 

• Tevens van het positieve jaarrekeningsaldo van € 438.000 totaal € 400.000 te storten in 
een te vormen bestemmingsreserve Zwembad Albrandswaard en hiervan een bedrag 
van maximaal € 180.000 beschikbaar te stellen om de noodzakelijke investeringen te 
kunnen doen in de periode 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014, en over het aanwenden van het 
resterende bedrag pas te besluiten in afwachting van lopende studies inzake de 
perspectieven van het binnenzwembad. 

• De in 2012 niet bestede incidentele exploitatiebudgetten van totaal € 571.000 over te 
hevelen van 2012 naar 2013. 

• De resterende investeringsbudgetten van 2012 voor investeringen die nog niet gereed 
waren ultimo 2012 van totaal € 8.936.000 over te hevelen van 2012 naar 2013. 

8. Voorjaarsnota 2014 

Algemene beschouwingen per fractie. 

De Voorjaarsnota wordt per portefeuille besproken. 

De WD-fractie dient een motie in over PGB (motie I, zie bijlage): 
De WD-fractie vraagt het college het PGB op te nemen in het beleidskader bij de 
decentralisaties. 
Toezegging wethouder Rombout: er komt tussen nu en de begroting een notitie over alcohol- en 
drugsbeleid, (rond 20.50 uur) 

De WD-fractie en de CU/SGP-fractie dienen een motie in (motie II, zie bijlage), waarin zij het 
college vragen de OZB niet te verhogen. 

De WD-fractie dient een motie in (motie III, zie bijlage) en roept het college op te komen met een 
communicatiestrategie die gebruik maakt van nieuwe sociale media. 

De heer Kweekei (EVA) verlaat de vergadering. 

Stemming over het raadsvoorstel: 
Voor: unaniem 

De raad besluit conform voorstel (130391): 
• In te stemmen met de Voorjaarsnota 2014 en daarmee: 

1. Kennis te nemen van de realisatie van de speerpunten Begroting 2012-2016 (zie 
Voorjaarsnota 2014, paragraaf A); 
2. In te stemmen met het niet realiseren van de volgende ombuigingen (paragraaf 

B): 
a. Bibliotheekaanbod anders organiseren (€ 96.000 in 2014, € 193.000 in 

.._. 2015);- -
b. Sociale activering ouderen (€ 6.000 structureel); 
c. Sociaal culturele centra commerciëler maken (€ 140.000 structureel); 
d. Vraagwijzer anders organiseren (€ 48.000 structureel); 
e. Verdeling werken op kantoor/thuiswerken, maar dit volledig te dekken uit 

aanvullende mogelijkheden tot verhuur (zodat per saldo € 84.000 in 2014 
niet te realiseren); 
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f. Mogelijkheid reclame-uitingen in gemeente, maar dit gedeeltelijk te 
dekken uit alternatieve reclamemogelijkheden (zodat per saldo € 125.000 
structureel niet te realiseren); 

g. Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen, maar dit gedeeltelijk te dekken 
uit verlaging onderhoud i.v.m. verkoop panden (zodat per saldo € 
100.000 structureel niet te realiseren). 

3. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de volgende 
onvermijdelijke claims (paragraaf C): 
a. Algemene uitkering gemeentefonds o.b.v. de meicirculaire 2013; 
b. De procesregisseur Lokaal Zorgnetwerk en de bijdrage voor 

gezamenlijke regiovisie huiselijk geweld, op te vangen binnen de 
bestaande budgetten, zodat geen claim op budgettaire ruimte nodig is; 

c. De structurele gevolgen van de Jaarrekening 2012 en de 1e 
Tussenrapportage 2013 mee te nemen in de Begroting 2014-2017 (ca. € 
31.000 nadelig). 

4. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de volgende 
mogelijke keuzes en onzekerheden (paragraaf D): 
a. De kosten van mogelijke voortzetting pilot Bureau Sociaal Raadslieden, 

op te vangen binnen de bestaande budgetten; 
b. De kosten van implementatie en uitvoering vrijwillige inzet (€ 10.000 

structureel); 
c. Het risico van frictiekosten van decentralisatie van de jeugdzorg. 

5. Kennis te nemen van de structurele financiële consequenties van besluitvorming 
na de Opmaat Voorjaarsnota 2014 en de 1e Tussenrapportage 2013 (paragraaf 
E); 

6. In te stemmen met de alternatieve ombuigingen, zoals besproken in de 
beeldvormde raadsvergadering van 8 april 2013 (paragraaf F), waarbij van het 
restantbudget realisatie ombuigingen € 50.000 wordt doorgeschoven van 2015 
naar 2016. 

7. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de financiële 
gevolgen van het gewijzigde investeringsplan, oplopend van € 2.000 nadelig in 
2014 tot € 198.000 nadelig in 2017 (paragraaf G); 

8. In te stemmen met het hanteren van de uitgangspunten en parameters bij het 
opstellen van de Begroting 2014-2017, zoals opgenomen in paragraaf H. 

Stemming over motie I van de W D (PGB): 
Voor: CU/SGP (1), EVA (5), W D (4), NAP (1) 
Tegen: PvdA (3), J. Gardeitchik (1), CDA (2) 
Daarmee is de motie aangenomen. 

Stemming over motie II van de W D en CU/SGP (OZB niet verhogen):  

Stemverklaring CDA: 
Op zich sympathieke motie. Er is echter structureel een fors bedrag voor nodig. Van daaruit zal  
de CDA-fractie toch tegen stemmen.  
Stemverklaring NAP: 
Wil graag de woonlasten verlagen, maar kan niet voor stemmen omdat zij geen inzicht heeft in de 
samenstelling van de woonlasten en omdat er geen dekking is voor deze motie. Hopelijk komt 
deze motie nog een keer terug bij de begroting, met een dekkingsvoorstel. 
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Voor: CU/SGP (1), W D (4) 
Tegen: EVA (6), CDA (2), PvdA (3), NAP (1) 
Daarmee is de motie verworpen. 

Stemming over motie III van de W D (communicatie via nieuwe sociale media): 
Voor: W D (4), NAP (1) 
Tegen: EVA (6), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (3) 
Daarmee is de motie verworpen. 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.57 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 16 september 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Advies audtti-ommissie aan de gemeenteraad van Albramiswaitrd. over dé  
iiiarrckening 2012 

pp.3 en op 11 juni 2013 is de auditcommissie bijeen geweest om het ven;lag 
van beviridingen van dc accotintarit over dè jaarrekening 2012 van onze 
gemeente te bespreken; 

De auditcommissie is tevreden met dè goedkeurende controieverklaring van de 
accountanl. Hierbij moet opgemerkt Üat de worbereiciing door dc ambtelijke 
organisatie goed óp orde \vas. 

Dc; aiiditconimissie ondërsdirïj fl de door ̂  accountantibenoeiiide 
aandachtspunten: 

r vier geconstateerde niet gecorrigeerde f'puten in;de jaarrekening' 
- eigen vërmógën is tóègcnomcn, s'öoral door incidentele inkomsten 

(OMMU én ÓM)i 
-. igrondexploitatieŝ bqekwaarde^ is toégenomen,eh;hét verwacHt resultaat 

: gedaald;' 
- de;gcmccntc ecu extern otjderioek!laten doen naâ r de positie van BV/CV 

Essendael; 
- de discussie met belastingdienst kan bij défniitieye vaststelling zes ton in 

ons Wadeel xijn, dit staat niet in de balans; 

Verder waardeert de anditcomtnissie liet;positief dat het college eriii is geslaagd: 
- liet schuldenplafond verder tervg te dringen; 
- óm de begroting na twee negatieve jaren om te buigen naar een positief 

saldo, 

Mfit inachtneming v'an%oyetislaaiide.:Stelt de auditcommissie de raad voor het 
college van Biirgcmeester en Wëthóudëcs decharge tei vériencn vóór het 
ge voerde fiiuineiele be leid in 2012 . 

van Wol Js winkel 
"Voprz itte f;aiid itcomm issk 

Namens ÜMudïtcorimiissie 
SS: 
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Y 

Albrandswaard 

De Genièérteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen óp 8 juli 2013; 

Gehoord dè beraadslaging; 

Constaterende dat: 

Bij de uitwerking van de decentralisatie van de AWBZ de gemeente een 
keuze kan maken voor een Persoons Gebonden Budget of een Persoons 
Volgend Budget; 
De inwoners van Albrandswaard die éen beroep dóén op deze .voorzceriirig 
zeil deskundigheid op het gebied van de gewenste zorg eh de 
verscheidenheid aan mogelijkheden in huis hebben; 
Inwoners door.het Persoons Gebonden Budget dé vrijheid hebben om deze 
gewe'nsté zorg oók zélf daar in te kopen waar dit past ih de persoonlijke 
situatie; 
Deze deskundige inwoners vervolgens aangesproken kunnen wórden op de 
verantwoording van deze' uitgavén; 

Spreekt als haar wens uit dat. 

Het college bij het uitwerken van de decentralisaties het PGB in hot beleidskader 
opneemt: 

Én gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

M.C.C. Goedknegt VH. Spruit-Remijn . Moret 

A. van Klaveren R.FiA.C.M: van Meijbeek 

Motie (rom.cijfer): - i -
Voor c x j i l & S ^ P C A ) . t - A ' / U S ) , V K / D C M 

Tegen: Ü> ), 'p^Bcv^ciCvGv4ii -t*.) 

Aangenomen ^vowotpefi 
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C h r i s t e n U n i e 
AI b ra n a swa a rd 

Motie 
AlUrantlswaard 

Oé Gerriëetiièraed yah Albrandswaard.;. iri vefgadBrjngitrijBBrt Op 8.juS.20.13" 

Qehoord dè beraadslaging; 

CónsLatérertdé dat: 

De finihciaie crisis via vete rhaatregéién én OrtUvIkKeSrigèn lnyio«cl heeft vp 
d o pGIBOOnÜjKe s i lw is l le v y r i v ^ ^ l i f i w ^ t t f i ï i u i i ü« f ! imTr iK i ï i v ^ i i 

Abraiidswaaid;. 
AltKandswagfö op ̂ $3$ van het onderzoek dbor COELO {Cenbum.vppr 
pndèrzoBk van dö «cdnömie van de lagefë.Ov^rhèi3eh).op de 12* ptaats slaat 
van genïéeüiëh riièl de hhogsie wbonlasien w»n Nederlarvd; 
Ds WOZ waarde v*» «fe wwiiigftn ia j ó l J wederom zijn gedaafd; 

SpieeM al* h.ïai'. wens uit dal , 

Hel ooilege iri 2Ü14 dë OZfl hiel verhoogt èn één altématiëvc dekking el emtuiging 
TOpr'stëltbij de:b€<BrtkinQ'vian'21)14'. 

En gaal ever tol de wde van öe dag. 

Fractie W D Albrandswaard f iadie CU / SGP Albrandswaard 

nkel M.C.C. Goedknejl s/a van 

Molie (föm.Cgfer): ïSCT 
, Voor;. . ^üx iS i&p 'ó \, s J^OC^ ; ) ' ^ 

AangonommvJ verworpen 
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Motie 
AIV randswaard 

Oe Gemeertteread van.Alfarandswaafd, in yergadEring bgeen op 8.juir2013,' 

' Geteord de beraadstaging; 

Constaterende dat: 

r De informatieyoorzienifiig vanuit: dè gemeénte naarOè InwoAers op dit 
mpmewl «)« Meme^agina en lokale krant (De Schakel verloopt: 

> Ér 'grolë grc«peir "meris&ri.iijn dfe' rtlel béieikt WOfden dw^öe huidige 
gebruikte media; 
Ér anno 2013 ¥EGl:mcct :(sociaict media •besehikBaai ï p ; 

• Deze media zich kenmerken door een groot bereik en snelheid van 
rommuhiccfèn (vaal real-time); 
Door inzetten van nieuwe media meer mensen-op ten snÖle, dirëclè mshier 
geinlomieerd en betrokken kunnen waicten hij beteid- entosluihrorrising yan. 
de overtiëid; 

Spreekt als hsar w n & uit öat, 

Höt Cflltegê «eiA^tm»«omm<MMcstiaurBiegiB-^^ waarb'i aandacW bosteod 
WOKH aan hel gebruiken van niauwB (sociale) medis. 

Ën gaat cwer tot de orde van do dag. 

Frssaie W O Altsrahdiwaard, 

V H Spruit-Remiifi M.C.C. Goedknegt ' ft, Moret 

A. van Klavèjen :R.E;A',&M; vén'Weijbéöi 

Motie (rorn.Qijfêi): i l to 
Voor ; V y,Q £ i | j J rvjftf» C . \ 

Tegen; c s ^ CUjUBé^Gv ). 

'"* i / verworpen 
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