
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 27 januari 2014 
(verseonnr. 139143) 

Aanwezig: 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
V:H. Spruit ( W D ) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J E. de Leeuwe (NAP) 
A. A. Kweekei (fractie Kweekei) 
H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

Afwezig: L.H. Goudriaan (EVA), T.W. van der Knaap (EVA) 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.02 uur de vergadering. De heer Goudriaan (EVA) is wegens ziekte 
afwezig. De heer Van der Knaap (EVA) is afwezig. Mevrouw Spruit ( W D ) komt iets later (20.32 
uur). 

De agenda wordt vastgesteld, met als aanpassing dat punt 9 naar de hamerstukkenlijst als punt 
d. raadsvoorstel Voortzetten Bureau Sociaal Raadslieden, gelet op de uitkomst van de Beraad-
en Advies avond van 21 januari j l . 
Verder wordt aan de hamerstukkenlijst toegevoegd onder e. Portefeuillehoudersverdeling 
college na afstreden wethouder B.G. Euser het. 

2. SPREEKRECHT 
Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
De NAP-fractie stelt vragen over een Ridderkerkse brief die inwoners in Albrandswaard hebben 
ontvangen. Wethouder Rombout beantwoordt de vragen. 
Het CDA stelt vragen over de compensatie van chronisch zieken. De PvdA-fractie doet een 
ordevoorstel om de vragen en de beantwoording ervan in een Beraad- en Advies-avond te 
bespreken, ledereen kan zich hierin vinden. 
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4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING 
VAN 13 JANUARI 2014 en 16 DECEMBER 2013 

De besluitenlijsten van 13 januari 2014 (nr. 138834) en 16 december 2013 (nr. 138194) worden 
conform voorstel vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 

Het memo met nummer 138713 met antwoorden op de vragen van de fractie van de NAP op'13 
januari 2014 wordt geagendeerd voor de Beraad- en advies - avond op 10 februari 2014 op 
verzoek van mevrouw De Leeuwe. 

De lijst ingekomen stukken (nr. 138836) wordt voor het overige conform vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 

De heer Van Wolfswinkel van de CU/SGP-fractie legt een stemverklaring af over hamerstukken: 
Het aftreden van de heer Euser n.a.v. het BING-rapport. 
Het extra werk dat gedaan moet worden door wethouder Rombout is begrijpelijk. Het verbaast 
deze fractie dat het CAI-dossier onder de hoede van deze wethouder is gekomen. Het was 
verstandiger geweest hiervoor een andere wethouder aan te wijzen. 
De fractie kan instemmen met de urenuitbreiding. 

De hamerstukken worden conform afgehamerd. 
a. De raad besluit conform voorstel (nr. 136442) de 'Verordening Programmaraad voor de 

kabel Albrandswaard', besluitnr. MZ 00-62b, met terugwerkende kracht per 1 januari 
2014 in te trekken; 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 138884) 
1. In te trekken de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 

Albrandswaard 2010; 
2. Vast te stellen de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 

Albrandswaard 2014; 
c. De raad besluit conform voorstel over een interne klacht (geheim); 
d. De raad besluit conform voorstel (nr. 136064) de pilot Bureau Sociaal Raadslieden in 

Albrandswaard met ingang van 1 april 2014 om te zetten in een structurele voorziening; 
e. De raad besluit conform voorstel (nr. 138881): 

1. De tijdsbestedingsnorm van wethouder Rombout te wijzigen van 75 naar 100% (als 
gevolg van gewijzigde portefeuilleverdeling); 

2. De heer R.C.S. van Praag aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; 

3. De heer R.C.S. van Praag aan te wijzen als lid in het AB van de Stadsregio 
Rotterdam; 

4. Mevrouw M.P.C. van Ginkel aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van de 
Stadsregio Rotterdam; 

5. Mevrouw M.P.C. van Ginkel aan te wijzen als lid in het AB van het 
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ). Daarmee is zij automatisch 
lid van het DB; 

6. Mevrouw M. Rombout aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van het 
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ). 
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7. AANPASSING ZENDERAANBOD CAIWAY/CIF IN ALBRANDSWAARD 

Schorsing 21.02 - 21.12 uur 

Stemming over het voorstel 
Voor: EVA (4), CU/SGP (1), W D (5) (10) 
Tegen: NAP (1), Kweekei (1), PvdA (3), CDA (2) (7) 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr. 137829) aangenomen en besluit de raad conform voorstel. 
In te stemmen met de aanpassing van het zenderaanbod in Albrandswaard door CIF/CAIway 
met ingang van 1 april 2014. 

8. STARTERSLENINGEN (INITIATIEFVOORSTEL EVA) 

Stemming over het voorstel 
Voor: EVA (4), CU/SGP (1), CDA (2), PvdA (3), W D (5), Kweekei (1) (16) 
Tegen: NAP(1) (1) 

Daarmee is het voorstel (nr. 138133) aangenomen, en besluit de raad conform voorstel: 
1. Deelnemen aan de Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten; 
2. Het vaststellen van de verordening 'Starterslening Gemeente Albrandswaard 2014' en 
3. Van de beschikbare fondsgelden op de gemeenterekening bij het SVn: 
- € 100.000 te reserveren voor 'het onderhoud aan gemeentelijke monumenten' en-
- € 225.000 te reserveren voor 'startersleningen'. 

9. VOORTZETTEN BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN IN ALBRANDSWAARD 

Dit onderwerp is als hamerstuk onder d. afgehamerd. 

10. AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE SOCIAAL DOMEIN 

Het CDA amendeert het voorstel van het presidium mondeling. 

'Gezien het voorstel van het college...' wordt 'Gezien het voorstel van het presidium... ', en de 
eerste zin bij punt 1 wordt: 'Alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, met in 
achtneming van de bestuurlijke reactie, over te nemen, en in het bijzonder:' 
Beslispunt 2 wordt: Het college opdracht te geven in de eerste helft van 2014 een 
actieprogramma om de aanbevelingen uit te werken, voor te leggen aan de raad.' 

Stemming over het mondelinge amendement: 
Voor: unaniem 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (nr. 138578). met inachtneming van het mondelinge  
amendement: 

1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, met in achtneming van de bestuurlijke 
reactie, over te nemen, te weten: . ' 
a. Overleg tussen college eri raad over de te stellen kaders; 
b. Varianten en/of scenario's voorleggen aan de raad (keuzemogelijkheden); 

Pagina 3 van 4 



c. Een tijdlijn op laten stellen door het college over de frequentie en vorm van 
informatievoorziening; 

d. Inzichtelijk laten maken door het college van financiële en/of maatschappelijke 
gevolgen van keuzes; 

e. Een actievere houding van de raad (door onder meer bredere inzet van de 
Klankbordgroep); 

f. Het formuleren van een overkoepelend projectplan waarin de decentralisatie-
overstijgende vraagstukken zijn ingebed; 

2 Het college opdracht te geven begin volgend jaar een actieprogramma om de 
aanbevelingen uit te werken, voor te leggen aan de raad. 

11. INDEXERINGSBRIEVEN G E M E E N S C H A P P E L I J K E REGELINGEN VERBONDEN 
PARTIJEN 

De voorzitter van de auditcommissie, de heer Van Wolfswinkel, geeft aan wat het advies is van 
de auditcommissie over dit onderwerp. 

Stemverklaring van de fractie NAP: 
Stemt voor met gepaste tegenzin. Tegenzin omdat het geregeld moet worden, maar 
gemeenschappelijke regelingen zijn een bedreiging zijn voor lokale democratie. 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 

Daarmee is het voorstel (nr. 136927) aangenomen, en besluit de raad conform voorstel: 
1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de indexeringsbrief gemeenschappelijke 
regelingen 2015, door de gemeente Vlaardingen namens de gemeente Albrandswaard, aan 
de gemeenschappelijke regelingen: 
a. De Stadsregio Rotterdam-Rijnmond; 
b. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen; 
c. De DCMR; 
d. De VRR en; 
e. OGZ-Rotterdam-Rijnmond. 
2. In te stemmen met een identieke indexeringsbrief als genoemd onder 1. aan de volgende 
gemeenschappelijke regelingen: 
a. het NRIJ; 
b. het SVHW. 

12. SLUITING 

De voorzitter sluit om 22.14 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 24 februari 2014 

De griffier, De voorzitter. 

mr. Re'nske van der Tempel drs. T-lans-Christoph Wagner s. Hans-Christoph 
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