
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 11 NOVEMBER 2013 
(verseonnr. 136835) 

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) 
M.C.C. Goedknegt (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R. Moret (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
H.J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
V.H. Spruit (WD) 

-J, van Wolfswinkel (CU/SGP) . 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
A. A. Kweekei (fractie Kweekei) 
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: H.J. Duurkoop (PvdA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering. 
Hij deelt mee dat mw. Hek (CDA) en mw. Rooimans (PvdA) later komen) en de heer 
Duurkoop (PvdA) afwezig is wegens ziekte. 
Mevrouw Van Klaveren komt iets na vijven binnen. Zo ook de heer Moret. 

2. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform. 

3. HAMERSTUKKEN 
a. 2e TUSSENRAPPORTAGE 
De raad besluit conform voorstel (134948): 
1. De 2e Tussenrapportage 2013, inclusief bijlagen vast te stellen; 
a. de programmabegroting 2013 (structureel) te wijzigen met de volgende punten: 

• Programma Openbare orde & Veiligheid; 
vanaf 2014 structureel € 21.000 extra budget beschikbaar te stellen, 

• Programma Burgers & Bestuur; 
het budget in 2013 incidenteel per saldo te verhogen met €48.000 en in 2014 
incidenteel te verhogen met € 66.000, 

• Programma Kennis & Welzijn; 
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in 2013 het budget per saldo eenmalig te verhogen met€ 121.280 en vanaf 2014 
structureel met € 24.000, 
Programma Ruimtelijke ordening & Wonen; 
het budget per saldo incidenteel in 2013 te verhogen met€ 120.000, 
Programma Buurt & Buitenruimte; 
het budget per saldo structureel te verlagen met € 21.000. 
Programma Middelen & Economie; 
eenmalig het budget per saldo te verlagen met € 265.146 in 2013. 

2a. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves: 
storting in de reserve WWB van € 270.665, 
storting in Algemenen reserve van € 195.000 in 2013 en dit bedrag weer te onttrekken in 
2014, 

• onttrekking uit de reserve egalisatietarieven reinigingsheffing van € 35.000. 
b. De reserve kredietcrisis op te heffen en het saldo, € 556.264, toe te voegen aan de 

algemene reserve. 
3. De wijzigingen in de investeringen goed te keuren; 
a. een krediet van € 60.000 voor uitbreiding van de fietsenstallingen beschikbaar te stellen; 
b. van de gerealiseerde investeringen de kredieten af te sluiten en de behaalde 
aanbestedingsvoordelen op de kredieten in mindering te brengen. 
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten door te schuiven en de voltooide speerpunten 
en gerealiseerde ombuigingen. 
5. De volgende motie als afgedaan te beschouwen: 

• Ambtelijke bijstand BAR Organisatie d.d.17 december 2012. 

4. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
- De heer Goedknegt (WD) 17.08 - 17.20 uur 
- De heer Goudriaan (EVA) 17.20 - 17.26 uur 
- Mevrouw De Leeuwe (NAP) 17.26 - 17.31 uur 
- De heer Van der Graaff (PvdA) 17.32 - 17.44 uur 
- De heer Van Wolfswinkel (CU/SGP) 17.44 - 17.56 uur 
- De heer Schuitemaker (CDA) 18.00-18.11 uur 
- De heer Kweekei (Fractie Kweekei) 18.11 - 18.16 uur 

SCHORSING, hervatting om 19.50 uur 

5. REACTIE COLLEGE 
Dit punt vervalt. 

6. SPREEKRECHT 
Dit punt vervalt, er hebben zich geen insprekers gemeld. 

7. VRAGEN EN ANTWOORDEN COLLEGE 
Er wordt nog een aantal vragen gesteld, naast de vragen die in de algemene 
beschouwingen waren verwerkt. Het college beantwoordt alle vragen. 

8. BESPREKING BEGROTING IN DE RAAD (1e EN 2 e TERMIJN, BESLUITVORMING) 

De WD-fractie dient drie moties in: 
Motie I over de invulling van de locatie van de huidige Klepperwei, 
Motie II over de invulling van de bibliotheeksteunpunten in Poortugaal en Portland en 
Motie III over de woonruimtebemiddeling (Stadsregio). 
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De CU/SGP-fractie dient samen met de W D een amendement in (A) om de OZB niet met 3% te 
verhogen. 

De CU/SGP-fractie dient een motie in (motie IV) over het terughalen van de kosten voor 
onderdak dak- en thuislozen Delta ziekenhuis. 

Motie I overgenomen door het college: toezegging van het college. 

Motie III is overgenomen door het college: toezegging van het college. 

Motie IV is overgenomen door het college: toezegging van het college. 

Stemverklaring EVA over het amendement: 
EVA kan het amendement niet steunen omdat de financiële onderbouwing boterzacht is en de 
opbrengsten minimaal. Niet effectief. 

Stemming over amendement A: 
Voor: W D (5), CU/SGP (1) (6) 
Tegen: PvdA (2), NAP (1), CDA (2), EVA (6), Fractie Kweekei (1) (12) 
Daarmee is het amendement verworpen. 

Stemverklaring W D over het raadsvoorstel: 
De W D zal ondanks complimenten voor sluitende begroting en meerjarenperspectief, maar ook 
door onzekerheden eerder genoemd en het verworpen amendement, toch tegen stemmen. 

Stemverklaring CU/SGP over het raadsvoorstel: 
Ondanks het feit dat het amendement het niet gehaald heeft, zal de CU/SGP tóch voor de 
begroting stemmen en zal erop terug komen als bij de jaarrekening blijkt dat er meer dan 75 
duizend euro over blijft. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: PvdA (2), CDA (2), CU/SGP (1), EVA (6), (11) 
Tegen: NAP (1), Kweekei (1), W D (7) 

De raad besluit daarmee conform voorstel (135037): 
1. De Programmabegroting 2014, inclusief de paragrafen vast te stellen; 
2. De subsidieplafonds 2014 vast te stellen, conform bijlage IV van de Programmabegroting 

2014; 
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2014 binnen de kaders van deze 

Programmabegroting de lasten en baten te realiseren, inclusief de opgenomen 
investeringen in de jaarschijf 2014. 

Stemverklaring EVA over motie II: 
Sympathieke motie, wethouder Rombout neemt het niet voor niets mee. EVA vindt het belangrijk 
dat steunpunten op een goede manier ingezet worden. Deze motie kan daarbij helpen. Daarom 
steunt EVA de motie. 

Stemming over motie II: 
Voor: PvdA (2), NAP (1), W D (5), CDA (2), EVA (6), CU/SGP (1) (17)  
Tegen: Fractie Kweekei (1) (1)  
Daarmee is de motie aangenomen. 

9. BESPREKING FINANCIËLE VERORDENING ALBRANDSWAARD 

De PvdA-fractie dient een amendement (B) in over de totstandkoming van de Financiële 
verordening. 
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Stemming over amendement B: 
Voor: PvdA (2), W D (5), EVA (6), CDA (2), Nap (1) (16) 
Tegen: CU/SGP (1), Fractie Kweekei (1) (2) 
Daarmee is het amendement aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde raadsvoorstel: 
Unaniem voor. 

De raad besluit, met inachtneming van het amendement (B), over het voorstel (135211): 
• de financiële verordening Albrandswaard 2014 vast te stellen, waarbij Artikel 17 als volgt 

komt te luiden: 
Artikel 17 Inwerkingtreding en evaluatie 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van het begrotingsjaar 2014. De 
stukken vastgesteld in dit begrotingsjaar voldoen aan de bepalingen van deze 
verordening; 
2. Deze verordening wordt in 2014, in werkgroepverband en onder initiatief en advisering 
van de griffie, geëvalueerd, en voor het einde van het kalenderjaar 2014 opnieuw 
vastgesteld. 

10a. BESPREKING BEGROTING BAR 

Stemming over het voorstel: 
Voor: PvdA (2), CDA (2), EVA (6), CU/SGP (1), W D (5) (16) 
Tegen: NAP (1), Kweekei (1) (1) 
De raad besluit daarmee conform voorstel (134958): 

• in te stemmen met de ontwerp-begroting 2014 van de GR BAR-organisatie. 

Wethouder Euser laat de raad schriftelijk weten hoe de besluitvorming van het Treasury statuut 
BAR eruit gaat zien. 

10b. BESPREKING ZIENSWIJZE FINANCIËLE REGELING BAR-ORGANISATIE 

De raad dient een mondeling amendement in: 
De raad van gemeente Albrandswaard schrapt het eerste aandachtstreepje en vervangt dit door: 

als zienswijze in te dienen, dat het nog op te stellen Treasurystatuut voor de 
Gemeenschappelijke Regeling BAR ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Stemming over het mondelinge amendement: 
Unaniem voor. 

Stemming over het raadsvoorstel: 
Unaniem voor. 

De raad besluit daarmee, met inachtneming van het mondelinge amendement op het voorstel 
(136267): 

• als zienswijze in te dienen, dat het nog op te stellen Treasurystatuut voor de 
Gemeenschappelijke Regeling BAR ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

• Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 
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11. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 25 november 2013. 

De griff ler 

0 

mr. Renske van der Tempel 

De voorzitter, 

drs. Hans-Christoph Wagner 
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Motie > 

I 
Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 11 november 2013; 

Gehoord hebbende de beraadslaging; 

Gon^tórenÖe'dat: 
B»; Met de verplaatsing van de Kléppérwei een belahgfijkè voorziening in het Zprgnètwerk liit 

het centrale deel van Rhoon vertrekt; 
55»- De centrale locatie, gelegen naast de tweespan en de Vierspan, uniek is in ome 

gemeente; 
B» Zorgvoorzieningen dicht bij dé mensen moeten liggen én goed bereikbaar moeten zijn; 

'Sprei^lahlhMrwèiM/ühÖat:: 
6? Bij de invulling van dc locatie van de huidige Klepperwei. voordat het college de grond 

overdraagt, afspraken iniat U» mitwikfcélw gemaakt dienen te worden over het opnemen 
in de ontwikkeling van maatschappelijke functies ten behoeve van zorg; 

B' Deze afspraken aan de gemeenteraad worden voorgelegd; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie WD Albrandswaard 

knegt SjjcuiF emim oret 

FA .A.:V3n Klavèféh .vanMéijbeek 

Toelichting: 
Dé doör de coalitiepartijenr PvdA, EVA en CDA goedgekeurde verplaatsing van de kiepperwei 
heeft tot gevolg dat de bewoners van de Tweespan en de Vierspan verder van één zorgpunt af 
komen te wonen. De huidige locatie Kleppetv/ei Is uniek centraal gelegen en biedt kansen voor de 
toekómstigé in vulling van dé zorgnetwerken binnen ónze gértteérite. 

:Motie:(rom.cijfef)rS-
Vobn 

II 
.ito »i/ï 

s i S 

m 
to rt 

Ex,§ 
;<(a;iO 

o o z 
> > UJ 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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JMbrandssvaard 

De Gemeenteraad van Albrandsyyaard; in vergadering bijeen op l i november 2Ó13; 

Gehoord hebbende de beraadslaging; 

'Consteterencléiciat: 
8? De stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) een grote rol gaat spélen bij dé lnrichtirig én. 

pérsoneelsbezettirig van dc bibliotheekstcunpunten in Poortugaal en Portland; 
6f In beidé delen van Albrandswaard geen fysiek loket voor advies over wonen, weizijn, zorg, 

ihkomeri en de v'oorzieni'ngèn van de WétMaatschappelijke Ondersteuning aanwezig is;. 
&l Deze voorzieningen bij voorkeur-'dichtbij de rneriseri beschikbaar moéten zijn; 

^ re^^J jWiWensu tó jêU i f c . : 
' :& Het college samen niet de SWA de mogelijkheden onderzoekt pm bij de invulling van de 

bibliotheeksteuhpunten in Pbortügaal en Portland eéri combinatie te maken met het 
WMO loket /vraagwijzer. 

En gaat oyer tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

edkne v:H. Spruit-Remijn oret 

A. van Klaveren van Meijbeék 

Toelichting:: 

Invulling van de bibïiotheeksteunpunten door de Stichting Welzijn Albrandswaard biedt kansen 
om'déifysieke'bérejkbaarhe.id van vraagwijzer vpor onze inwoners te vergroten.'Daardoor wordt 
het voor inwoners van déze delen yan qnze gemeente makkelijker om persoonlijk advies te 
krijgen over.wonén, welzijnrio'rg, inkórhen en de vóorzienirigenfvan de vyët Maatschappelijké 
OhdéFsteuning. 

'Motie (rom cijfer): ^M-
Voor: o/:?..)_ 'rt-:flP;t') ..yv'-sC:^), cnfitz.) 
Tegen: 

Aangenomeri / vorworpon-

ITO1 

ia vim' 
'X3: 

: ° > ra 

I f-
( O .Ui ' > • 

:£ > ;f 

:vfl)' 

| : l f 

P x a 

kii. 
'S.K'jy 
_ l . O Q 

> UI 
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2 0 

. 0 0 r 

1 
Al brandB waard 

De Gemeenteraad van Ajbrandswaard, in vergadering bijeen öp i l november 20i3; 

Gehoord hebbendé dé beraadslaging; 

Gönstatërën'délüat: 
Sf Dè stadsregio Rotterdam óp hét püht staat een nieuwe Verordening 

Woonruimtebemiddeling vast te stellen; 
W- Ih deze vérórdenlng de mogejljkheid om maatwerk te leveren pp gebied van 

.woningtoewijzing aan inwoners met eén maatschappelijke df economische binding met 
Albrandswaard beperkt wordt; 

6? Déze gemeeritéraad ih het verleden herh aaldelijk heeft gepleit dit maatwerk in de 
töéwijzihg té béhöudén zonder onze verantwoordelijkheld naar de regio uit het oog te 
verliezen; 

8= Hét cóliégé téh minste vasthoudt aan dé in hét verleden afgesproken maatwerk bij de 
toewijzing / bemiddeling van woningen; 

6* Het college vasthoudt'aan de wijze waaróp Woonvisie het woningaanbod in 
Albrandswaard aanbiedt via lokale media; 

J 'S 

l i 

I ' l l 
l i l 

Én gaat over tot de orde van de dag. 

Fraaie WD Albrandswaard 

V.H. Spru'rt-Remijn egt oret 721 
•.CM 

A. van Klaveren : M . van Meijbeek 

Toelichting: 
Dé terugtrekkende overheid verwacht van inwoners dat zij in toenemende mate gebruik maken 
van het socialéen maatschappelijke netwérk in plaats van in éefsté instantie téfug té vallen op 
diezelfde overheid. Verhuizing is in veel gevallen een gevolg van een veranderde privé situatie, 
zoals ziekte, ouderdom of scheiding. ln deze gévallen is het behoud èii dé beréiktearheid van het 
sociale netwerk van essentieel belang. Wanneer een gemeente démogelijkheid krijg óm 
maatwerk té levéren in de woonruimtebemiddeling blijft het sociale en maatschappelijke netwérk 
intact. 

p i 
•O 'O.Z 
> > 1 U 
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A. 

HHOON t POORTUqAAL [ 8 PORTLAND 

Albran aard 

De gemeenteraad van Albrandswaard, 
in vergadering bij een op 11 november 2013 

Albrandswaard 

Constaterende : dat voorgesteld wordt in raadsvoorstel 135037 de 
OZB over de hele linie met 2 % extra te verhogen; 

Overwegende : 
« dat het bedrijfsleven in Albrandswaard over hét algemeen vëël last 

heeft van de voortdurende economische crisis 
o dat de werkloosheid in Albrandswaard hét afgelopen jaar fors 

gestegen is 
o dat de gemeente Albrandswaard het instrument van heffen van de 

OZB kan gebruiken óm dè lastèn voor het bedrijfsleven te 
verminderen 

• dat door het niet verhogen van de OZB voor het bedrijfsleven er 
mogelijkheden geschapen worden om meer mensen vanuit de 
WWB in te laten stromen in reguliere lokale banen 

Besluit: 

1. De OZB bij " Niet woningen eigenarendeel " niet extra te 
verhogen met-f>% 

2. De OZB'bij " Niet woningen gebruiksdeel " niet ëxtra tè 
verhogen met^ % 

3. Dit te dekken "uit extra inkomsten gemeente1 Rotterdam 
(bijdrage sociale lasten inwoners Delta Ziekenhuis ) en dit tè 
dékken uit minder uitgaven sociale dienst i.v.m. meermensen 
aan het werk bij lokale werkgevers 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie ChristfehUnie SGP 

Wolfswinkel 

Fractie W D 

—<ö 
Q Marco Goedknegt 

http://www.albrandswaard-.cffristenunie.nl | .https.7/twitter-corh/Jóhanvanwolfswi 

i f 

< 
O 
CO 

gj 
" c 
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ri RHOON | POOHTUOAAl. | Q PORTUVNO 

Albrandiwaard Bk, 21 

De gemeenteraad van Albrandswaard, r -. . . ••••rr^tt^ 
in vergaderingibij.een op 11 november 2013 O v w ^ j . ^ ' 

Overwegende dat: 

ër al enkelé jaren door het Delta ziekenhuis iriiPoortugaal. gemeëntë Albrandswaard, OaR-
en thuislozen, soms met èèn verslavingsachtergrond, worden opgevangen. Dat deze 
cliënten afkomstig zijn uil Rotterdam. Dat deze cliënten door hun verblijf in het Delta 
ziekenhuis inwoner wórden van de geméènte Albrandswaard. Dat dezè cliëntén vallen ondéf 
het regime van de sociale dienst van de gemeente Albrandswaard en deze cliënten niet 
bemiddelbaar zijn naar werk. Dat hierdoor de begroting van de afdeling sociale zaken 
onevenredig zwaar belast wordt, bat de gemeente Rotterdam mede verantwoording draagt 
voor het wel en wee van haar inwoners. 

I; 
O 

ê 
E o 

De gemeenteraad spreekt zich uit dat: 

zowel het college van B&W als de gemeenteraad van Rotterdam pp de hoogte gesteld 
moeten worden van deze situatie. 

Concreet kan dit het volgende inhouden: 

Dè gemeente Albrandswaard bréngt hét gemeentedeel van de socialé uitkering irr 
rekening bij dè gemeente Rbtterdam; Dit na onderling overleg. 

De mpgelijklieid wordt bekeken om.de Iptale vergoeding aan sociale uitkeringen 
direct met de cliënten van het Delta ziekenhuis te regelen met de gemeente Rotterdam; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

GP Ch Unie 

öhari van.W 

.c -"<•• 
:ü.. 
.ca: 

tn. 

3 . 
c 
.<a. 
35. 
O: 

• http://w^'.albVandsiAaard:christenunl j | 'l^^//twittIr;é^Wjöh1feviH^lfevi)i 
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Amendement (ietter): 3 

Voor: .pv.-iq ^ - j v - ' C ' ^ ; , tV ' / i « j . g p f l ^ P 

Aangenomen / vorworpon AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bi jèeh op 11 November 2013; 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 1 Oktober 2013 

"Financiële verordening Albrandswaard 2014' (raadsvoörstelnürhmer 135211)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Financiële verordening Albrandswaard 2014 ' (nummer 134972), 

als volgt te wijzigen: 

S c h r a p p e n : 

Art ikel 17 Inwerk ingt red ing 

Deze verördéning treedt in werking met ingang van het;begrot ingsjaar 2014. De 

stukken vastgesteld in di t begrot ingsjaar en latere begrotingsjaren voldoen aan de 

bepalingen van deze verorden ing; 

• T o e v o e g e n : een niéuw art ikel 17 met de volgende teks t : 

Artikel 17 Inwerk ingt red ing ën eva luat ie 

1 . Deze veröfdening treedt ih werking mét ingang van het begrotingsjaar 2014. 

De stukken vastgesteld in dit begrot ingsjaar voldoen aan de'bepalingen van deze 

verordening; 

2 . Deze verordening wordt in 2014, in werkgroepverband en onder init iatief en 

advisering van dé Gfif f ië, geëvalueerd, eri voor het einde van het kalender jaar 2014 

opnieuw vastgesteld; 

En gaat over to t de orde van de dag, 

Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard, 

H.J. van i Graaff Roo icrrans 
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