
Gemeente 
Albrandswaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 24 NOVEMBER 2014 
(verseonnr. 118224) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R. Moret (WD) 
B. G. Euser (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
LM. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C. J. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H.C. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.C.C. Goedknegt, M P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: -

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. 
Er zijn geen afmeldingen, de raad is voltallig. 
Er is een interpellatieverzoek ingediend. De voorzitter stelt voor het debat als laatste punt op 
de agenda te plaatsen. 
De EVA-fractie verzoekt het debat als eerste bespreekstuk op de agenda te plaatsen. 
De raad stemt over dit ordevoorstel: 
Voor: EVA (5), PvdA (2), NAP (2) (9) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
De raad besluit daarmee om het interpellatiedebat als laatste punt te agenderen. Dit wordt 
agendapunt 8a. 
De fractie NAP verzoekt het hamerstuk bij agendapunt 6 onder a. over de inzameling van 
huishoudelijk afval naar de bespreekstukkenlijst over te hevelen. Dit wordt agendapunt 6a. 
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
De heer Versluis van het Comité Klepperwei spreekt in over de Klepperwei. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen aan het college. 
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4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 17 
NOVEMBER 2014 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 

De Lijst Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 

b. De raad besluit: 
de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen ten aanzien van Raadsinformatiebrief Financiële situatie Sordino en de daarbij 
behorende bijlage met kenmerk 106800 en 85904. 
Toezegging van het college: naar aanleiding van de vraag van de fractie EVA waarom deze 
raadsinformatiebrief geheim is zegt het college toe, de werkwijze te evalueren en alleen 
geheim te verklaren wat geheim moet zijn en indien nodig daartoe informatie te scheiden in 
openbaar en geheim. 

7. BELEIDSPLAN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015-2018 

Toezegging van wethouder Backbier dat de raad op korte termijn de beschikking krijgt over 
het convenant (met daarin bepalingen over privacy) dat bij dit onderwerp hoort. 

Verklaring van de heer Goudriaan: de heer Goudriaan stemt bij agendapunt 7 en 8 niet mee,  
omdat dit beleid hem deels rechtstreeks raakt. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), EVA (4), PvdA (2) (18) 
Tegen: NAP (2) 

De heer Goudriaan (EVA) stemt niet mee.  

Daarmee besluit de raad conform voorstel (100763): 
Het beleidsplan Wmo 2015-2018 vast te stellen, waarbij de 'kanteling' leidend is en de 
volgende uitgangspunten gelden: 
- een integrale aanpak bij de toegang en bij de keuze van de oplossingen 
- ontdekken van de eigen kracht en ontwikkelen van 'samenkracht' 
- preventie door inzet van vrijwilligers om daarmee het volume van de zorg terug te brengen 
- preventie door inzet laagdrempelige voorzieningen zoals bv. een boodschappendienst 
- een maatwerkarrangement wordt ingezet als voorgaande drie uitgangspunten niet voldoen 
-1 huishouden, 1 regisseur 
- kwaliteit borgen door het inzetten van klantervaringsonderzoek om afspraken te monitoren 
- minder bureauwerk, meer tijd voor zorg 

8. VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 

Ook hier geldt de verklaring van de heer Goudriaan (zie agendapunt 7).  

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), EVA (4), PvdA (2) (18) 
Tegen: NAP (2) 

De heer Goudriaan stemt ook hier niet mee.  

Daarmee besluit de raad conform voorstel (100756): 
De verordening Maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard 2015 vast te stellen, waarbij 
de kanteling leidend is en het volgende uitgangspunt geldt: 
- het is noodzakelijk om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan Wet 
maatschappelijke ondersteuning, met als doel dat burgers zich zelf kunnen redden en 
meedoen aan de samenleving. 
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8a. DE TOEKOMST VAN DE HUISVUILINZAMELING IN DE GEMEENTE ALBRANDSWAARD 
IN SAMENHANG MET HET TARIEF 

De fractie NAP dient een amendement in (amendement A, zie bijlage). 
Stemming over het amendement A: 
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (5) (9) 
Tegen: W D (6), CDA (2), OPA (3), CU/SGP (1) (12) 
Daarmee is het amendement verworpen. 

Stemverklaring PvdA: de PvdA belooft niet wat ie niet kan waarmaken. Als je een belofte wilt 
waarmaken moetje dat doen met de zaken waar het over gaat (OZB, hondenbelasting), niet 
over de rug - in dit geval - van de man die achter de vuilniswagen loopt. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
Tegen: NAP (2), PvdA (2), EVA (5) (9) 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (100724): 
1. Akkoord te gaan met het inzamelen van restafval, GFT en de minicontainers voor papier 
door de NV MAR op basis van alleenrecht voor de periode 2015, 2016 en 2017, met een 
optie tot verlenging met twee jaar. 
2. akkoord gaan met een verlaging van de afvalstoffenheffing met 15% en instemmen met de 
daaruit volgende wijziging begroting 2015. 

8b. INTERPELLATIEDEBAT KLEPPERWEI 
Woordvoerders van de indienende fracties: de heren Van der Knaap (EVA) en Van der Graaff 
(PvdA). 
De fracties EVA en PvdA dienen een motie van wantrouwen in tegen wethouder Backbier 
(motie I, zie bijlage). 

Stemming over motie I: 
Voor: EVA (5), PvdA (2) (7) 
Tegen: NAP (2), CDA (2), CU/SGP (1), OPA (3), W D (6) (14) 
Daarmee is de motie verworpen. 

9. SLUITING 
De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
15 december 2014. 

De griffier, ^ De voorzitter, 
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N A P 
c i l o r c s n c J B W d ö r ö 

Amendement 

De gemeenteraad van Albrandswaard, bijeen ter vergadering op 24 november 2014 
ter bespreking van het voorstel De toekomst van de huisvuilinzameling in de 
gemeente Albrandswaard in samenhang met het tarief afvalstoffenheffing (98491), 

• beide beslispunten te schrappen en 

• toe te voegen 

beslispunt 1 
akkoord te gaan met een verlaging van de afvalstoffenheffing met 15% en in te 
stemmen met de daaruit volgende wijziging begroting 2015 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie NAP 

besluit 
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Politieke motie Motie van wantrouwen 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

I bijeen op 24 november 2014 

Constaterende dat: 

- Argos Zorggroep heeft besloten dat zorgcentrum 'de Klepperwei' te Rhoon uiterlijk 
2017 gesloten zal worden; 

- Argos Zorggroep besloten heeft af te zien van de bouw van een verpleegvoorziening 
in Essendael te Rhoon; 
Het College van Burgemeester en Wethouders van deze feiten voorafgaand aan de 
bekendmaking door Argos Zorggroep op 20 november 2014 op de hoogte is 
gebracht; 

- Het College van Burgemeester en Wethouders cq de verantwoordelijk wethouder 
hiervan tot op heden de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd; 

- Er een duidelijk raadsbesluit ligt (133067) waarin de gemeenteraad nogmaals 
bevestigt in te zetten op herstel van de zorgcirkel; 
De gemeenteraad in het afgelopen half jaar niet één keer is geïnformeerd over de 
voortgang nieuwbouw Klepperwei, of de voortgang herontwikkeling op het 
Klepperwei terrein en de handelswijze en actie die daarbinnen door het college van 
burgemeester en wethouders cq de verantwoordelijk wethouder zijn ondernomen; 

Overwegende dat: 

• Öe nieuwbouw Klepperwei een van de meest gevoelige dossiers is dat deze 
gemeenteraad in behandeling heeft; 

• Sluiting van 'de Klepperwei' grote invloed heeft op de totale ouderenzorg in de 
gehele gemeente Albrandswaard; 

• De gemeenteraad altijd te kennen heeft gegeven door het college van burgemeester 
en wethouders oq de verantwoordelijk wethouder, actief op de hoogte gehouden te 
willen worden van ontwikkelingen; 

• De fractie EVA via de website van de Schakel en berichtgeving in het Algemeen 
dagblad kennis heeft genomen van het besluit Argos Zorggroep om 'de Klepperwei' 
uiterlijk in 2017 te sluiten; 

• Tussen het moment van bekendmaking van het besluit bij het college en het moment 
dat de pers hierover werd ingelicht er voldoende tijd is geweest de gemeenteraad op 
de hoogte te stelen; 

• De gemeenteraad tot op heden op geen enkele officiële wijze door het college cq 
door verantwoordelijk wethouder Backbier van de ontwikkelingen rondom 'de 
Klepperweï op de hoogte is gesteld; 

• Het college van burgemeester en wethouders cq verantwoordelijk wethouder 
Backbier daarmee op zeer onzorgvuldige wijze is omgegaan met de actieve 
informatieplicht zoals dat is vastgelegd in artikel 169 van de Gemeentewet; 

Verseonnummer 118224 
5/6 



• De gemeenteraad daardoor op geen enkel moment had kunnen ingrijpen, of nieuwe 
kaders mee had kunnen geven, door een gebrek aan kennis van de stand van 
zaken; 

• De gemeenteraad door onwetendheid, geen andere keuzes heeft kunnen maken 
b.v. ten tijde van de begrotingsbehandeling of het besluit rondom de grote 
investering in sportaccommodaties, die wellicht hadden kunnen helpen de sluiting te 
voorkomen; 

Spreekt als zijn mening uit dat, 

• De verantwoordelijk wethouder Backbier daarmee de controlerende rol van de 
gemeenteraad ernstig heeft geschaad. 

• De verantwoordelijk wethouder Backbier in de discussie in de Raad op 24 november 
2014 op geen enkele wijze aan dit feit is tegemoet gekomen; 

• De verantwoordelijk wethouder Backbier daarmee zijn vertrouwenspositie richting de 
gemeenteraad dermate heeft geschaad, dat de raad niet anders kan dan het 
vertrouwen in het functioneren op te zeggen 

En gaat over tot de orde van de dag, 

! 

Motie (rom.cijfer): 
Voor P . \ / A t « X ^ e i ^ \ U ) C t l 

Tegen: N A P t Z - ) , CQAL l . ) , C U I t O ^ O \ 
O P / \ t 5 ) , W O Cfc ) 0 4 ) 

Aangenomen / verworpen 
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