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P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
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H. Wagner (voorzitter) 
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Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.C.C. Goedknegt, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: R.A. Steger (NAP), V.H. Spruit-Remijn (WD) tot 20.39 uur afwezig. 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 17:00 uur. 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van de MH17-ramp. 
De heer Steger (NAP) is afwezig. Mevrouw Spruit (WD) wordt later verwacht, dit geldt naar 
verwachting ook voor de heer Schuitemaker (CDA). 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform vastgesteld. 

4. HAMERSTUKKEN 
De raad besluit conform voorstel (104091): 
De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet 
te bekrachtigen ten aanzien van de tussentijdse rapportage MPO 2014 (kenmerk 101358) en 
hetgeen besproken is in de Beraad & Adviesvergadering van 28 oktober 2014. 

5. BEGROTINGSWIJZIGING STADSREGIO 
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De PvdA-fractie dient een amendement in (amendement A, zie bijlage) tot vaststelling van een 
brief aan de Stadsregio. 

Stemming over het amendement: 
Voor: unaniem (18) 
Daarmee is het amendement A aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: unaniem (18) 

De raad besluit daarmee conform het geamendeerde voorstel (106438): 
Een zienswijze in te dienen conform de brief met kenmerk 108972. 

6. 2° TUSSENRAPPORTAGE 2014 ALBRANDSWAARD 

Stemming over het voorstel: 

Voor: unaniem (18) 

De raad besluit daarmee conform voorstel (88319): 

1. De 2 e Tussenrapportage 2014 (kenmerk 85825), inclusief bijlagen vast te stellen; 

a. de programmabegroting 2014 (structureel) te wijzigen met de volgende punten: 
Programma Burger & Bestuur, het budget in 2014 te verhogen met€ 1.900; 
Programma Kennis & Welzijn, het budget in 2014ter verhogen met € 68.388; 
Programma Ruimtelijke ordening & Wonen, het budget 2014 te verhogen met 
€ 82.450; 
Programma Buurt & Buitenruimte, het budget 2014 te verhogen met € 25.000; 
Programma Middelen & Economie, het budget 2014 ter verhogen met € 166.908. 

b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De volgende mutatie in de reserve vast te stellen; 
Verlaging van de algemene reserve in 2014 met € 700.000. 

3. De einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en 
ombuigingen door te schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting, ombuigingen uit 
de 1 e begrotings-wijziging 2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten. 

4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen ofte wijzigen; 
a. Het krediet voor de duurzaamheidsmaatregelen van € 25.000 beschikbaar te stellen; 
b. Het restantkrediet van € 60.000 van het project Oversteek Portlandsebaan 

beschikbaar te stellen voor openbare verlichting in de Schutskooiwijk; 
c. De kredieten voor de vervanging van beschoeiing in Portland op te hogen met 

€60.000. 

7. PROGRAMMABEGROTING 2015 ALBRANDSWAARD 

Toezegging van wethouder Backbier: er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de bemensing 
geregeld wordt binnen de gemeente, van het energieloket dat nu gefinancierd wordt vanuit de 
Stadsregio (die wordt opgeheven). 

De fractie EVA dient in: 

Een motie over armoedebeleid, Kansen voor kinderen (motie I, zie bijlage); 

Een amendement over armoedebeleid (amendement B, zie bijlage); 
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Een motie over de publicatie van declaraties van Albrandswaardse bestuurders (motie II, 
zie bijlage). 

De fractie W D dient in: 

Een motie over het instellen van een bedrijfscontactfunctionaris (motie III, zie bijlage); 

Een amendement om het geld dat gereserveerd is voor het beïnvloeden van 
verkeersgedrag in te zetten voor cameratoezicht (amendement C, zie bijlage); 

Een motie over oplaadpalen (motie IV, zie bijlage). 

De fractie PvdA dient in: 

Een amendement over de Bestemmingsreserve WWB (amendement D, zie bijlage); 

Een motie in over de pleegzorg en hoe die lokaal te houden (motie V, zie bijlage); 

Een motie over een Gemeentelijke Ombudsman (motie VI, zie bijlage); 

Een amendement over de mogelijke overschotten binnen het Sociale Domein en om die 
terug te laten vallen binnen de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds (amendement E, 
zie bijlage); 

Een amendement om een Sociaal Noodfonds op te nemen in het programma 
'Maatschappelijke Ondersteuning' (amendement F, zie bijlage). 

De fractie NAP dient in: 

Een motie in over Digitale Dienstverlening (motie VII, zie bijlage); 

Een amendement om investeringen in kunstgrasvelden te schrappen in afwachting van de 
besluitvorming rond de sportaccommodaties (amendement G, zie bijlage); 

Een motie over de locatie EmmastraatAA/aalstraat als 'zoeklocatie voor een gymzaal' 
(motie VIII, zie bijlage); 

Een motie voor bomen op de parkeerplaats bij de Aldi (Dorpsplein) (motie IX, zie bijlage); 

Een motie over de renovatie van de Brinkhoeve die bekostigd kan worden vanuit verkoop 
van de Boekenstal (motie X, zie bijlage); 

Een amendement voor verlaging van het investeringskrediet Wegen (amendement H, zie 
bijlage); 

Een amendement, samen met de fracties EVA en PvdA, over de programma-indeling van 
deze begroting (amendement I, zie bijlage). 

De fractie CDA dient in: 

Een amendement in over de Bestemmingsreserve WWB (amendement J, zie bijlage).  

De fractie CU/SGP dient in: 

Een motie, samen met de fractie van OPA, over gedimde rondwegen (verlichting) (motie XI, 
zie bijlage). 

De fractie van de W D dient als nabrander nog in: 

Een amendement over windmolens (amendement K, zie bijlage). 

3/30 

Verseonnummer 111133 



Stemming over amendement B: 

Voor: EVA (5), NAP (1), PvdA (2) (8) 

Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 

Daarmee is amendement B verworpen. 

Stemming over amendement C: 

Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 

Tegen: EVA (5), NAP (1), PvdA (2) (8) 

Daarmee is amendement C aangenomen. 

Stemming over amendement D: 

Voor: EVA (5), NAP (1), PvdA (2) (8) 

Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (.1.) (12) 

Daarmee is amendement D verworpen. 

Stemming over amendement E: 

Voor: unaniem 

Daarmee is het amendement E aangenomen. 

Stemming amendement F: 

Voor: EVA (5), NAP (1), PvdA (2) (8) 

Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 

Daarmee is amendement F verworpen. 

Stemming amendement G: 

Voor: NAP (1) (1) 

Tegen: EVA (5), PvdA (2), W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (19) 

Daarmee is amendement G verworpen. 

Stemming amendement H: 

Voor: NAP (1), EVA (5) (6) 

Tegen: PvdA (2), W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (14) 

Daarmee is amendement H verworpen. 

Stemming amendement I: 

Voor: EVA (5), NAP (1), PvdA (2) (8) 

Tegen: W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2) (12) 

Daarmee is amendement I verworpen. 

Stemming amendement J: 
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Voor: CDA (2), W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), EVA (5), PvdA (2) (19) 

Tegen: NAP (1) (1) 

Daarmee is amendement J aangenomen. 

Stemming over amendement K: 

Voor: uaniem 

Amendement K is daarmee aangenomen. 

Stemverklaring NAP: de fractie stemt tegen, omdat deze zogenoemde programmabegroting 
geen programmabegroting is en de raad schaadt in zijn controlerende taak. 

Stemverklaring PvdA: de fractie zit in gewetensnood, vindt dat er zwaarwegende belangen 
moeten zijn om tegen een begroting te stemmen en vindt dat eigenlijk een zwaktebod, Toch 
zal de PvdA nu tegen stemmen, niet zozeer vanwege de financiële onderbouwing, maar 
vooral vanuit het gebrek aan controlemogelijkheden voor de raad. 

Stemverklaring EVA: ook deze fractie moet tot haar spijt tegen stemmen, want de fractie vindt 
dit geen materieel sluitende begroting. 

Stemming over het voorstel: 

Voor: CDA (2), OPA (3), W D (6), CU/SGP (1) (12) 

Tegen: EVA (5), PvdA (2), NAP (1) (8) 

Daarmee is het voorstel (geamendeerd door de amendementen C, E, J, K) aangenomen.  

De raad besluit conform voorstel (88303): 
1. De Programmabegroting 2015 Albrandswaard (kenmerk 89134) inclusief de 

paragrafen vast te 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. 

Stemming over motie I: 
Overgenomen (al ingebed in gezinsteam) 

Stemming over motie II: 
Overgenomen. 

Stemming over motie III: 
Overgenomen. 

Stemming over motie IV: 
Toezegging van wethouder Backbier: n.a.v. vragen van de fractie W D wordt informatie over 
beleid rond oplaadpalen schriftelijk verstrekt aan de raad. 
Voor: W D (6), CDA (2), OPA (3), CU/SGP (1), EVA (5), NAP (1) (18) 
Tegen: PvdA (2) (2) 
Daarmee is de motie aangenomen. 

Stemming over motie V: 
Voor: CDA (2), PvdA (2), CU/SGP (1), EVA (5), NAP (1) (11) 
Tegen: OPA (3), W D (6) (9) 
Daarmee is de motie aangenomen. 
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Stemming over motie VI: 
Voor: EVA (5), NAP (1), PvdA (2), W D (6), (14) 
Tegen: CU/SGP (1), CDA (2), OPA (3) (6) 
Deze motie is daarmee aangenomen. 

Stemming over motie VII: 
Voor: NAP (1), PvdA (2), W D (6), CDA (2), CU/SGP (1), OPA (3) (15) 
Tegen: EVA (5) (5) 
Daarmee is de motie aangenomen. 

Stemming over motie VIII: 
Voor: NAP (1) (1) 
Tegen: PvdA (2), W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2), EVA (5) (19) 
Daarmee is motie VIII verworpen. 

Stemming over motie IX: INGETROKKEN 

Stemming motie X: 
Voor: NAP(1) 
Tegen: EVA (5), PvdA (2), W D (6), CU/SGP (1), OPA (3), CDA (2) (19) 
Daarmee is motie X verworpen. 

Stemming over motie XI: 
Overgenomen 

De overgenomen moties verhuizen naar de toezeggingenlijst.  
Toezeggingen: 

• Het college onderzoekt hoe kinderen in armoede het beste ondersteund kunnen 
worden, zodat zij zo min mogelijk nadeel ondervinden in hun ontwikkeling; de raad 
wordt geïnformeerd over de concrete plannen om tot uitvoering te komen van dit 
beleid (overgenomen motie van EVA). 

• Het college publiceert de declaraties van Albrandswaardse bestuurders, indien 
mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 2010 (overgenomen motie van EVA). 

• De gemeente Albrandswaard moet streven naar het aanstellen van een 
bedrijfscontactfunctionaris om actief contacten te onderhouden met in Albrandswaard 
gevestigde bedrijven en ondernemingen (overgenomen motie van WD). 

• Het college gaat onderzoeken of de instantie van lantaarns langs de rondwegen van 
ongeveer 20 jaar oud vervangen kunnen worden dimbare led-verlichting 
(overgenomen motie van OPA en CU/SGP). 

8. SLUITING 
De voorzitter sluit om 01:25 uur de vergadering. 

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

De griffier De voorzitter, 

mr: Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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I120IS 

iPvDA 
AMENDEMENT 

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

kennis genomen hebbend van het conceptraadsbesluit 106578 behorend bij raadsvoorstel 
106438, 

BESLUIT 

Te schrappen: beslispunt 1 
beslispunt 2 niet te nummeren en 
Te wijzigen als volgt: 
Een zienswijze in te dienen conform de brief met kenmerk 108972. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie Partij van i 
H.J. van der Gt 

id Albrandswaard, 
P.B. Rooimans 

Amendement (letter): A 
Voor: vjr>c*Wie/-r> t | 8 

Tegen: 

Aangenomen /-vecsoipBn 
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Motie (rom cijfer): 
Voor 

EVA 
Politieke motie 1 Kansen voor kinderen 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 10 november 2014 

Constaterende dat: 

Het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft nog steeds toeneemt 
Kinderen die in armoede leven minder kans maken op een geslaagde 
schoolloopbaan en vaak te maken hebben met sociale uitsluiting waardoor hun 
ontwikkelkansen worden belemmerd: 
De kinderombudsman gemeenten adviseert meer oog te nebben voor kinderen die 
in armoede leven; 
Het Rijk structureel middelen, zijnde 70 Miljoen Euro in 2014 en 90 Miljoen vanaf 
2015, heeft vrijgemaakt voor armoedebeleid en deze middelen niet-geoormerkt aan 
het gemeentefonds heeft toegevoegd, 
De verhoging van het gemeentefonds voor Albrandswaard €42.500 in 2014 en vanaf 
2015 minimaal €55.000 
Reeds €10.000 bestemd is voor het aannemen van extra personeel op het gebied 
van schuldhulpverlening; 

Overwegende dat: 

Albrandswaard geen beleid heeft op armoedebestrijding 
Albrandswaard nog geen vast gesteld beleid heeft voorde nadere invulling van de 
extra Rijksmiddelen; 
Het college van Albrandswaard zowel in de meerjarenbegroting als in het College
uitvoeringsplan het woord 'armoede' niet in de mond neemt; 
Het Amendement "kansen voor kinderen"al zorgt voor het reserveren van middelen 
ten behoeve van kinderen in armoede 

Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken hoe kinderen in armoede het best ondersteund kunnen worden, 
zodat zij zo min mogelijk nadeel ondervinden in hun ontwikkeling. 

• De raad te informeren over de concrete plannen om tot uitvoering te komen van dit 
beleid 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Aangenomen? 
ZL 

Nee Aangehouden Ingetrokken r i 

8/30 

Verseonnummer 111133 



\\12L\\ 

Amendement Kansen voor kinderen 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaa'd, in vergadering 

oijeen op 10 november 2014 

Overwegede dat: 
Het aantal menssn dat in Nederland in armoede leeft nog steeds toeneemt 
Kinderen die in a'moede leven minder kans maken op een geslaagde 
schoolloopbaan en vaak te maken hebben met sociale u tsluiting waardoor hun 
ontwikkelkansen worden belemmerd; 
De kinderombudsman gemeenten adviseert meer aandacht te hebben voor kinderen 
die in armoede leven; 
Het Rijk structureel middelen, zijnde 70 Miljoen Euro in 2014 en 90 Miljoen vanaf 
2015. heeft vrijgemaakt voor armoedebeleid en deze middelen niet-geoormerkt aan 
het gemeentefonds heeft toegevoegd, 

- De verhoging van het gemeentefonds voor Albrandswaard €42.500 in 2014 en vanaf 
2015 minimaal €55.000 bedraagt; 

- Reeds €10.000 bestemd is voor het aannemen van extra personeel op het gebied 
van schuldhulpverlening; 

Besluit: 
Aan het concept raadsbesluit 'Programmabegroting 2015 Albrandswaard', het 
volgende beslispunt toe te voegen: 

1. Binnen Programma 4 de structurele middelen van het Rijk voor 
armoedebestrijding voor €20.000 te oormerken voor de ondersteuning van 
kinderen uit gezinnen in armoede of met een langdurig laag inkomen, in te zetten 
voor het vormgeven van een kindpakket 

En gaat over tot de oroe van de dag, 

F adtii-EVA 

T.W. van der Knaap Amendement (letter): Ë>. , , . . , / a X 

" H T - 5 - Voor: &V/A ), N J A P ' ' > • ( * > 

Tegen: \Jv O t J O P A L i ) . COA L d . C ^ b F 

AaogeofiBrerr/verwoTpen C 
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EVA 
Poli t ieke motie 1 Openbaarmak ing declarat iekosten bestuur 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 10 november 2014 

Constaterende dat: 

Het college integriteit en handelen volgens geldende normen en waarden een 
belangrijke plek gegeven heeft in de voorliggende Programma begroting 2015-2018; 
Integriteit voor iedereen heel belangrijk is. maar toch vaak moeilijk bespreekbaar 
blijkt; 
Integriteit niet altijd langs de objectieve meetlat gelegd wordt, maar vaak op gevoel 
beoordeeld wordt; 

Overwegende dat: 

Opvolgende raden en colleges van Albrandswaard integriteit de nodige aandacht 
geven; 
Transparant zijn over nevenfuncties, financiële belangen en declaraties prima 
instrumenten zijn om het imago van bestuurders in Nederland te verbeteren; 
Het vergelijken van declaraties van bestuurders met bestuurders uit andere 
gemeenten of voorgaande colleges kan helpen een gevoel te ontwikkelen wat 
acceptabel is en wat niet; 

Verzoekt het college: 

• De publicatie van declaraties van Albrandswaardse besfjurders, indien mogelijk, 
met terugwerkende kracht vanaf 2010 te doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Aangenomen? 

r*> 

Ja Nee Aangehouden Ingetrokken 

Motie (rom.cijfer): 
Voor. 

rr 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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Motie 

Albrandswaard 

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

Overwegende dat: 
P Stimulering van de economie bij de Gemeenteraad van Albrandswaard een speerpunt is; 
P Bedrijven baat hebben bij een goed contact met de gemeentelijke organisatie; 
• Er weliswaar een ondernemersloket komt als aanspreekpunt voor bedrijven als zij daar 

behoefte aan hebben; 
P De gemeente Albrandswaard ook baat heeft bij een goede communicatie en samenwerking 

met de bedrijven; 
P Dat vraagt om een actieve houding vanuit de gemeente zelf; 

Spreekt als haar mening uit dat: 
P De gemeente Albrandswaard moet streven naar het aanstellen van een 

bedrijfscontactfunctionaris om actief contacten te onderhouden met in Albrandswaard 
gevestigde bedrijven en ondernemingen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

O 3 

§ i 
O w 
O > 

_ 
ro 

Fractie W D Albrandswaard 

V.H. Spruit-Remijn 

Motie (rom.cijfer): _LT Af* 
Voor 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 

l t s fïi Ijl 
Si .5 ï 
CO O. co 

- ^ 9 i= 
_ UJ < 

1 * 

iii 
J O Q 

O O Z 
> > ui 
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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 positie1 verkeersgedrag te stimuleren Dit bedrag ter beschikking te 
stellen voor het uitvoeren van het mobiel cameratoezicht ir 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 WD Albrandswaard 

V.H. Spruit-Remijn 

S. Remijn-Korteweg 

J A van Klaveren 

J .Ram-van Mourik 

Toelichtlngj^^^, 0 p i ^ 0 

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

Amendement (letter): Cl, 
Voor: W C * _ ) . Q t V } ( 4 ) C C J A U ) , C u f - S - P t i ) 

t l / - ) 

Tegen: e v A C S ) , p ^ A U * . K J f K i ) l 3 ) 

Aangenomen /wrwoTper 

web www wdalbrands-waard nl • mail info@wdalbrandswaard nl • p/a Amberhof 17, 3162 RA Rhoon 
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Motie 

Albrandswaard 

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

Overwegende dat: 
t> De gemeente Albrandswaard duurzaamheidsambities heeft; 
P Elektrisch rijden uitstekend past binnen deze duurzaamheidsambities; 
P Er oplaadpunten nodig zijn om elektrisch rijden ook mogelijk te maken; 
P 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: 

P 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. 
_ o 3 

Fractie VVD Albrandswaard 

V.H. Spruit-Remijn 

S. Remijn-Korteweg 

- n 

^A^-vanJC1a\£j_n 

J. Ram van Mourik 

Tegen ,UtAU) Li,) 

- w 
_ LU < 
H X tt 
_ 2 o 
< _ O 

_ o ° 
o o z 
> > UJ 

Aangenomen H/omorpen 
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# PVDA 

AMENDEMENT 

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

Kennisgenomen hebberd 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: 

4. De Bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel groot € 608.785,- te hernoemen tot de 

'Bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds'; met als doel tegenvallers bij de 

operationalisatie van de drie decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet) op te 

vangen; deze bestemmingsreserve in ieder geval voor de duur van 4 jaar binnen de 

reserves te laten staan en deze gedurende deze periode bij aanvang van een nieuw 

begrotingsjaar op minimaal C 400.000,- te stellen. 

(zie Bijlage HL Reserves en Voorzieningen blz. 124 van de Programmabegroting 2015) 

En gaat over tot dc orde van de dag, 

Amendement (letter): P ) 

Voor: ^ v A ( S ) . P _ d A ( l V M A ^ C\\ ( 8 ) 

Tegen V V t X _ ). O P A ( _ ) . C o A C i ), CU/__=P<.<) 

Aangenomen / verworpen 
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# P V D A 
If702i| 

Motie 
'Pleegzorg in de wijk' 

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

• Het voorstel van het College inzake de Programmabegroting 2015 
(Voorstel nummer 88303, dd. 23 september 2015); 

Constaterende dat, 
• Dc 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 

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

uit zijn/haar vertrouwde omgeving (dorp, wijk, school); 
• Zoveel mogelijke vormen van pleegzorg (weekend, tijdelijk 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 ontwkkelen waarbij, voor zover de veiligheid het toelaat, 

pleegzorg in het dorp of de wijk wordt georganiseerd; 

En gaat over tot de o-dej/arr'de 

Gelezen, 

blijven; 

Frac_e Pawyva 
Albrandswaard, 
H.J. vartf der Gri 

M r W » £ 0 L n ) 
Tegen: ( _ J P A ( _ > , V V O U») t ^ ) 

Motie (rom.cijfer): ~\T 
Voor: C D A l z ) , p_clA( x i .Cu/SGM^Ci) . t V / H _ ), 

Aangenomen / vej_Hjn>eTi 
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PVDA 
Motie 

'Gemeentelijke Ombudsman Zorg&Jeugd' 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 10 november 2014, 

• 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 client 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 (ner)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 

Gelezen, 
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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. 

Voor: . f O A P O ) , I h - d A U ) , W r o L C ) 
t M ) 

Tegen: C__J/S6PC ï . _ O A . ( _\ 0 p A (.3) Cb) 

Aangenomen r-npramyegr-̂  

i 
i 
i 
i 

i 
l 
i 
i 
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PVDA II _22l 

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 'Prcgrammabegroting 2015 Albrandswaard1 

(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 'SDciaal 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 Arbejd Albrandswaard, 

HJ. van der Graaf f - ^ / P.B. Rooimans 

Amendement (letter): j _ 
Voor: M ^ c r M e m i 

Tegen: 

Aangenomen /-verworpen 
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PVDA 
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: 

6. toevoegen aan het Programma 'Maatschappelijke Ondersteuning' dc post 'Sociaal 

Noodfonds' om hiermee het college financiële armslag te geven bij het helpen van 

zogenoemde 'schrijnende gevallen' bij de invoering en operationalisatie van de drie 

decentralisaties.; Hiervoor een bedrag groot C 100.000,- te onttrekken uit de 

Bestemmingsreserve WWB-Inkomensdeel. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie Partij van de ArbekLAJbrandswaard, 

P.B. Roolmans 

Amendement (letter): P 
Voor: fevA( s ) , F U l A U i , N J A P - O - ) 

Verseonnummer 111133 
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N A P 
Motie (rom.cijfer) VJJ-
Voor: M A P L ' ) . RAr iA( i - ) . v / V O t Ü ^ C O A U ) 

_ lb rc_n__ w __w d Tegen: £ . V A C _ ^ c S ) 

Aangenomen / vorworpon 

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 

Verseonnummer 111133 
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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. 

Verseonnummer 111133 
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N A P 
_ l_ r c_n__w<__>r_ 

\\lrz/\8 

Amendement 

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

kennis genomen hebbend van de concept Programmabegroting 2015, behorend bij 
raadsvoorstel 91102, 

constaterende dat 

- de bezuinigingen op het gebied van Zorg het welzijn van veel inwoners hard treffen, 
- de verschillen in uitgaven aan sportaccommodaties niet inhoudelijk zijn onderbouwd, 

van mening zijnde dat 

- nieuwe investeringen in sportaccommodaties voorafgegaan moeten worden door goed 
onderbouwde keuzes, 

besluit in afwachting van een zorgvuldige afweging en besluitvorming 

de investeringen in twee kunstgrasvelden in de polder Albrandswaard 

te schrappen en toe te voegen aan de algemene reserve. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Mieuwe Albrandswaardse Partij 

Amendement (letter): f j 
Voor: N A P ( 0 

Tegen: V \ / D ( 6 ) , 5 > ' ° P A L s ) . C D K & J , 

Aangenomen / verworpen 
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22/30 



N A P 
d l t _ f < _ n d _ W < _ e _ f _ J 

Motie Gymzaal Poortugaal 

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

gelezen hebende het collegewerkprogramma, dat spreekt van een heroverweging van de 
locatie Rabobank in Poortugaal, 

constaterende dat 

Albrandswaard de plicht heeft te zorgen voorgoede sportruimtein nabijheid van scholen, 
- de bouwplannen voor het perceel op de hoek van de Emmastraat en de Waalstraat zijn 

gestrand, 

- het centrum van Poortugaal baat heeft bij meer levendigheid en bezoekers, 

draagt het college op 

- bovengenoemd perceel aan te wijzen als zoeklocatie voor een multifunctioneel gebouw 
met daarin ten minste voldoende vloeren voor het Poortugaalsegymnastiekonderwijs, 

- daarbij te streven naar medegebruik door andere functies, sportverenigingen of 
bedrijven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Nieuwe Albrandswaardse Partij 

Jacqueline de Leeuwe 

Motie (rom.cijfer): 
Voor; N J A P C N 

Aar4g_d__aen / verworpen 
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N A P 
< _ I D r _ n _ _ w _ _ r c J 

Motie Dorpsplein Poortugaal 

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

constaterende dat 

- de parkeerplaats aan de Emmastraat een grijze asfaltvlakte is, 

- de aanplant van bomen ten goede zou komen van de aanzien van de parkeerplaats en 
van het dorpscentrum, 

- er protesten zijn tegen de bouw van een muziektent in het Waaltje, 
- er middelen beschikbaar zijn voor de revitalisering van het centrum van Poortugaal in de 

vorm van een subsidie van de Stadsregio, 

draagt het college op 

- de parkeerplaats aan de Emmastraat te omzomen met leibomen, 
- dekking te zoeken in de aanwezige subsidie van de Stadsregio voor het revitaliseren van 

het centrum van Poortugaal, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Nieuwe Albrandswaardse Partij 

Aangenomen / verworpen 
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N A P 
atoranr__w<_c_r_l 

Motie Boekenstal en Brinkhoeve 

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

constaterende dat 

- Albrandswaard relatief veel oude gebouwen in bezit heeft in het centrum van Poortugaal, 
- het onderhoud van deze gebouwen duur is en slecht wordt uitgevoerd, 
- de Boekenstal van deze gebouwen het meest verkoopbare is, 

draagt het college op 

- de Boekenstal tegen marktwaarde te verkopen, 
- de activiteiten die plaatsvinden in de Boekenstal te verplaatsen naar de Brinkhoeve en 
- de inkomsten van de verkoop deels te besteden aan een grondige renovatie van de 

Brinkhoeve en wat overblijft toe te voegen aan de algemene reserve, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Nieuwe Albrandswaardse Partij 

Jacqueline de Leeuwe 

Motie (rom.cijfer): 
Voor. t _ A P t <) 

Tegen W O t b . & J f A . O P r V Q ) . C P * l O 

AaogenorrvHi / verworpen 
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6f 

call_r_n__w__rct 

Amendement 

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

kennis genomen hebbend van de concept Programmabegroting 2015, behorend bij 
raadsvoorstel 91102, 

constaterende dat 

- de uitgaven voor openbare werken in geen verhouding staan to: de bezuinigingen op alle 
andere beleidsterreinen, waaronder Zorg en Welzijn, 

- een deel van de openbare werken in Albrandswaard voortijdig of onnuttig zijn. 

- het investeringskrediet Wegen (1.715.715 euro) te verlagen met 500.000 euro 
^ de algemene reserve te verhogen met 500.000 uero, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de Nieuwe Albrandswaardse Partij 

besluit 

Jacqueline de Leeuwe 

Amendement (letter): \ ] 
Voor: M A P ( ' ) , W A Cs ) 

Aangenefflen / verworpen 

Tegen V V O (t> >. O P A U > , C O A t U , T _ X A A U ) , 
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N A P PVDA 

Amendement Programmabegroting 2015 

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

kennis genomen hebbend van de concept Programmabegroting 2015, behorend bij 
raadsvoorstel 91102, 

besluit 
de programa-indeling als volgt vast te stellen: 

1 Openbare orce en algemeen bestuur 
a. Openbare Orde 
b. Algemeen Bestuur 

2 Ruimtelijke ordening en Wonen 
a. Wonen 
b. Ruimtelijke Ordening 

3 Economie, Werkgelegenheid en Participatie 
a. Economie en Bedrijvigheid 
b. Werkgelegenheid 
c. Participatie 

4 Maatschappe ijke Ondersteuning, Zorg en Welzijn 
a Maatschappelijke Ondersteuning 
b. AWBZ 
c. Zorg en Welzijn 

5 Jeugd en Educatie 
a. Jeugd 
b. Decentralisatie Jeugdzorg 
c. Educatie 

6 Sport en Cultuur 
a. Sport 
b. Cultuur 

7 Financiën 

Amendement (let:er): J 
Voor: _ V A L _ ^ A l l \ N l A P c i N < § ) 

Tegen: V V ^ O C b ) , OC^A l i ) , C l _ A l2->. 
C - _ - t / _ _ _ . p O ^ 

Aaijaï__men / verworpen 

waarbij de budgetten geheel overeenkomen met de budgetten zoals genoemd onder de 
kopjes van de onderdelen in de concept Programmabegroting 2015, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties, 
NAP, 
J.E. de Leeuwe n der Knaap 

PvdA, 
H.J. van der Graaff 

v 
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Amendement 

'I2Z2S 

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.Schultemaker 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): J 

Toelichting: 

Voor:v/VD(.G>,6vAm:>->, G P A l M . 
C o A i » - V T _ » d r \ U i . CJU/SfoP0>(l3> 
Tegen: N A P c M 

Aangenomen / vorworperr 

28/30 

Verseonnummer 111133 



B E W E G I N G 

CU I SGP ALBRANDSWAARD 

ChristenUnle IS? ,3 Albrandswaard KL^M AlbrantWraard 

Albrandswaard: 10 November 2014 

Motie: gedimde rondwegen 
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen. 
Kennis genomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en 
Wethouders 

Constateren dat, 

De verlichting op randwegen nu maximaal benut wordt daar waar de behoefte eraan 
minimaal is. 

Overwegende dat: 

Goede verlichting natuurlijk heel belangrijk is, maar 's nachts is er veel minder verkeer en is 
het overbodig om alles volledig te verlichten. Met gedimde verlichting langs de rondwegen 
blijft de verkeerssituatie 's nachts veilig. Hierdoor is er mogelijk een grote besparing aan 
elektriciteitskosten per jaar te realiseren. Indien nodig is het waarschijnlijk relatief eenvoudig 
het dimmen van de verlichting terug te draaien 

Draagt het college op om: 

Om te onderzoeken of de instantie van lantaarns langs de rondwegen van ongeveer 20 jaar 
oud vervangen kunnen worden door dimbare led-verlichting. Op basis van de hoeveelheid 
verkeer wordt bij wijze van proef gedacht aan het volgende: 

Tussen het moment dat het donker wordt en 20:00 uur branden de lampen volledig (100%); 
Tussen 20:00 en 22:00 uur branden de lampen voor 80%; 
Tussen 22:00 en 00:00 uur branden de lampen voor 70%; 
Tussen 00:00 en 07:00 uur branden de lampen voor 50%. 
Tussen 07:00 uur en het moment dat het licht wordt, branden de lampen volledig (100%). 

Tijdens calamiteiten in de late avond en nacht kan de veiligheidsregio de verlichting 
opschroeven naar 100%. 

En over té cjaan tot de order van de dag Motie (rom.cijfer): ^ \ 
Voor: 

eezen 
Fractievoorzitter OPA 

Frans van Zaaien 
Fractievoorzitter CU/SGP 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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. - 112243 

Amendement (letter) 
Voor: L^-vpr^ie-rr^> 

( 1 n ^ vVO T e9e n 

Aangenomen /^rerwofflan 
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