
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Programmabegroting 2015 Albrandswaard 
(88303) 

91169 

Commissie Openbaar: 
Openbaar 

BBVnummer: 88303 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 88303 d.d. 23 
september 2014; 

BESLUIT met in achtneming van amendement e en j : 

1. De Programmabegroting 2015 Albrandswaard (kenmerk 89134) inclusief de paragrafen vastte 
stellen; 

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2016-2018; 
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2015 binnen de kaders van deze Programmabegroting 

de lasten en baten te realiseren inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2015 en investeringen 
2015; 

4. a. De bestaande reserve voor WWB een nieuwe bredere doelstelling toe te kennen; 
b. De nieuwe doelstelling van de reserve te omschrijven als: reserve voor dekking van eventuele 

onvoorziene tekorten voortkomende uit de drie decentralisaties, de participatiewet, de WMO 
en de wet Jeugdzorg; 

c. De naam van de "reserve WWB" te veranderen in 'reserve sociaal domein'; 
5. Eventuele overschotten binnen het Sociale Domein terug te laten vallen binnen de 

bestemmingsreserve 'Sociaal Deelfonds' en deze derhalve niet toe te voegen aan de Algemene 
Reserve. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
10 november 2014. 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 



Amendement 
Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 
2014, ter bespreking van de programmabegroting 2015. 

Besluit: 

• Geen € 25.000,= ter beschikking te stellen voor het plan van aanpak om 
lokaal positief verkeersgedrag te stimuleren Dit bedrag ter beschikking te 
stellen voor het uitvoeren van het mobiel cameratoezicht in onze 
gemeente als de besluitvorming daar om vraagt of anders dit bedrag in 
de algemene reserve te storten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

Wij zijn van mening dat een plan van aanpak voor een actie op lokaal niveau 
niet substantieel zal bijdragen aan het oplossen van een landelijk probleem 
zoals asociaal rijgedrag. Zie programmabegroting pagina 41 Openbare Ruimte 
onder punt 2D. 

Amendement (letter): C^. 

Voor: W D O ) ) - O P A ( 5 0 C f > \ U ) . C U / ^ 6 p C • ^ 

Tegen: € V A C S ; , p ^ f t U \ U f Q L i ) L S ) 

Aangenomen /-wworpen 

web: www.wdalbrandswaard.nl • mail: info@wdalbrandswaard nl • p/a Amberhof 17, 3162 RA Rhoon 



Motie 

Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, ter 

bespreking van de Programmabegroting 2015 Albrandswaard, 

Overwegende dat: 
P 
P 
P 
P 

De gemeente Albrandswaard duurzaamheidsambities heeft; 
Elektrisch rijden uitstekend past binnen deze duurzaamheidsambities; 
Er oplaadpunten nodig zijn om elektrisch rijden ook mogelijk te maken; 
Deze oplaadpunten tot 2013 gratis aangelegd werden vanuit de stichting E-laad en vanaf 2013 
aangelegd worden met subsidie vanuit de stadsregio 

Spreekt als haar mening uit dat: 
• Er een gedegen en onderbouwd beleid dient te worden opgesteld om geen wildgroei te 

krijgen in de plaatsing van oplaadpalen op openbare parkeerplekken waardoor de 
parkeerdruk in de wijken toeneemt 

P Er geen financiële middelen vanuit Albrandswaard ingezet worden om deze oplaadpalen aan 
te leggen alvorens hier beleid voor is ontwikkeld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Fractie VVD Albrandswaard 

V.H. Spruit-Remijn 
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PVDA 
Motie 

'Pleegzorg in de wijk' 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, 

Gelezen, 
• Het voorstel van het College inzake de Programmabegroting 2015 

(Voorstel nummer 88303, dd. 23 september 2015); 

Constaterende dat, 
• De gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk worden voor onder 

andere de taken op het gebied jeugdzorg; 
• De gemeente ook verantwoordelijk wordt voor de pleegzorg; 
• Ondanks de nieuwe werkwijze 'één gezin, één plan, één coördinerende 

hulpverlener' uithuisplaatsingen in bepaalde gevallen noodzakelijk zullen 
blijven; 

Overwegende dat, 
• Zorg voor jeugd dichtbij in de buurt van gezinnen moet plaatsvinden; 
• Een uithuisplaatsing zeer ingrijpend is voor een kind dat losgerukt wordt 

uit zijn/haar vertrouwde omgeving (dorp, wijk, school); 
• Zoveel mogelijke vormen van pleegzorg (weekend, ti jdelijk etc.) dichtbij in 

de buurt georganiseerd zou moeten worden; 
• Pleegzorg in de wijk, voor zover de veiligheid het toelaat, kinderen in hun 

vertrouwde omgeving houdt; 

Verzoekt het College: 
• Beleid te ontwikkelen waarbij, voor zover de veiligheid het toelaat, 

pleegzorg in het dorp of de wijk wordt georganiseerd; 

En gaat over tot de orde 

Frac 
Albrands. 
H.J. va 
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# P V D A 

Motie 
'Gemeentelijke Ombudsman Zorg&Jeugd' 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, 

Gelezen, 
• Het voorstel van het College inzake de Programmabegroting 2015 

(Voorstel nummer 88303, dd. 23 september 2015); 

Constaterende dat, 
• De gemeente per 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid krijgt ten 

aanzien van de jeugdzorg en de WMO; 
• De gemeente een geheel nieuwe werkwijze gaat invoeren met de 

wijkteams; 
• Er ten aanzien van o.a. de (her)indicaties huishoudelijke hulp, en de wijze 

waarop die (her)indicatie heeft plaatsgevonden, minstens een rechtszaak 
is gevoerd waarbij de cliënt in het gelijk is gesteld; 

Overwegende dat, 
• De gemeente een aantal spannende jaren tegemoet gaat van transitie/ 

verandering in de zorg; 
• De werkwijze met de wijkteams voor een groot deel nog uitgekristalliseerd 

moet worden; 
• De wijze van (her)indicatie voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp, voor 

cliënten van groot belang is; 
• Ons steeds meer geluiden bereiken dat m.n. de (her)indicatie niet gaat 

zoals dit is afgesproken; 

Voorts overwegende dat, 
• Het voor iedereen goed is dat dergelijke zaken niet direct voor de rechter 

worden uitgevoerd, maar hierbij al in een eerder stadium door een 
onafhankelijk gezag kan worden bemiddeld 

• Het bij zo'n grote verandering belangrijk is dat onze inwoners bij een 
laagdrempelige instantie een klacht in kunnen dienen wanneer er 
onverhoopt iets mis gaat;. 

• Het van belang is dat de instantie waarbij eventuele klachten worden 
neergelegd zo onafhankelijk mogelijk tot een oordeel kan komen; 

• Dat voor het waarborgen van deze onafhankelijkheid meer nodig is dan 
een vertrouwenspersoon die werkzaam is binnen dezelfde organisatie als 
waar de klacht tegen is gericht; 

• Dit gezag in ieder geval de eerste vier jaren van transitie nodig is om 
direct problemen aan te pakken 



Draagt de Raad op 
• Een gemeentelijke ombudsman aan te stellen, in ieder geval voor een 

periode van vier jaar, die klachten kan behandelen over over instanties en 
personen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is op het gebied van 
zorg en jeugdzorg; 

• De ombudsman mensen bij te laten staan die verstrikt (dreigen te)raken in 
bureaucratie, zorg krijgen die niet goed past bij het probleem dat ze 
hebben, klachten hebben over partijen die niet tijdig doorsturen, klachten 
hebben over (de wijze van) herindicatie, etc. 

• De ombudsman de bevoegdheden te geven om direct in te kunnen grijpen 
wanneer partijen niet goed met elkaar samenwerken en deze toegang te 
geven tot het hoogste bestuurlijke niveau zodat snel knopen kunnen 
worden doorgehakt; 

• Zo spoedig mogelijk een profiel en begroting op te stellen voor de 
gemeentelijke ombudsman; 

• Dekking te vinden voor de kosten binnen de begroting voor zorg en jeugd 
en/of waar nodig de reserves voor de zorg hiervoor aan te spreken. 

En gaat over tot de orde vafrjtfe dag, 
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§ P V D A II 2221 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 23 september 2014 

"Programmabegroting 2015' (raadsvoorstelnummer 88303)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Programmabegroting 2015 Albrandswaard' 

(nummer 91169), als volgt te wijzigen: 

Toe te voegen: 

het navolgende besluitpunt: 

5. Eventuele overschotten binnen het Sociale Domein terug te laten vallen binnen de 

bestemmingsreserve 'Sociaal Deelfonds' en deze derhalve niet toe te voegen aan de 

Algemene Reserve; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard, 

HJ . van der G r a a t f ^ / P.B. Rooimans 

Amendement (letter): 
Voor: <-no^rMem 

Tegen: 

Aangenomen /-verworpen 
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Motie Digitale Dienstverlening 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, 

kennis genomen hebbende van de concept Begroting 2015 van het college van 
burgemeester en wethouders, 

constaterende dat 

openlijke beschikbaarheid van data en informatie hoort bij een transparante 
overheid, 

Albrandswaard nog veel te winnen heeft op het gebied van digitale 
dienstverlening, 

digitale informatie en diensten een groot voordeel zijn voor inwoners en 
gemeente, 

digitale diensten vaak voor lage kosten kunnen worden gerealiseerd en een 
bespraring opleveren in inzet, tijd, en bezwaarprocedures, 

draagt het college op 

de tien oplossingen van De Grote Digitale Stedencompetitie, te weten 

1 e-factureren 

2 ondernemingsdossier 

3 digitale wedding planner 

4 toptaken website 

5 WOZ-app 

6 online scholenzoeker 



7 e-herkenning 

8 landelijk register kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

9 omgevingsalert 

10 digitaal feedback formulier 

te onderzoeken op geschiktheid voor Albrandswaard en waar mogelijk in te voeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Amendement 

'/2Z2S 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, ter bespreking 
van de Programmabegroting 2015 Albrandswaard, 

Besluit dat: 

- De bestaande reserve voor WWB een nieuwe bredere doelstelling toegekend wordt. 

- De nieuwe doelstelling van de reserve omschreven wordt als: reserve voor dekking van eventuele 
onvoorziene tekorten voortkomende uit de drie decentralisaties, de participatiewet, de WMO en de 
wet Jeugdzorg. 

- De naam van de "reserve WWB" veranderd wordt in "reserve sociaal domein" 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie CDA Albrandswaard 

G.Schuitemaker H.v.Toornburg 

- In de begroting 2015 - 2018 een reserve opgenomen is specifiek voor WWB (Wet Werk en Bijstand) 
met een omvang van 609.000 Euro 

- De WWB vervangen wordt door de wet Participatie als onderdeel van de drie decentralisaties. 

- Naast invoering van de wet Participatiewet een tweetal andere wetten ingevoerd worden, als 
onderdeel van de drie participaties, te weten de wet WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en 
de wet op de Jeugdzorg. 

- De participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg open einde regelingen zijn, evenals de 
oorspronkelijke WWB. 

- Een open einde regeling impliceert dat als op een bepaald moment de beschikbare financiële 
middelen uitgeput zijn de gevraagde hulp niet onthouden kan worden enkel op financiële gronden. 

- De oorspronkelijke wet WWB, de wet Participatie, de WMO en de wet Jeugdzorg allen onder het 
sociale domein vallen. 

- Ontschotting binnen de drie decentralisaties nagestreefd wordt. Amendement (letter): 

Toelichting: 
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