
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 17 NOVEMBER 2014 
(verseonnr. 114083) 

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) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C. J. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaff (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: L.H. Goudriaan (EVA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
De heer Goudriaan van de EVA-fractie is afwezig. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
De PvdA-fractie stelt vragen over de sloop van de kassen aan het eind van de 
Albrandswaardseweg in Rhoon. 
Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN VAN 
27 OKTOBER EN 10 NOVEMBER 2014 
Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 

Conform vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 

a. De raad besluit: 
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Te benoemen in de werkgeverscommissie van de griffier: 
- De plaatsvervangend voorzitter van de raad (voorzitter); 
- De heer L.H. Goudriaan; 
- Mevrouw A. van Klaveren. 

b. De raad besluit: 
Te benoemen in de Begeleidingscommissie burgemeester: 
- De plaatsvervangend voorzitter van de raad (voorzitter); 
- De heer H.J. van der Graaff; 
- Mevrouw V.H. Spruit-Remijn; 
- De heer T. W. van der Knaap. 

c. De raad besluit: 
- de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 2 van de 
Gemeentewet te bekrachtigen ten aanzien van de Raadsinformatiebrief met kenmerk 
107111. 

7. HUISHOUDELIJKE HULP 2015 EN VERDER 

De EVA-fractie dient samen met de fractie van de PvdA een amendement in (amendement A, 
zie bijlage) om beslispunt 5 te schrappen. 

De PvdA-fractie dient samen met de fractie EVA een motie in over de zorgvuldigheid van de 
herindicaties (motie I, zie bijlage). 

Stemming over amendement A: 
Voor: EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (8) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
Daarmee is amendement A verworpen. 

Stemverklaring PvdA: wil als oppositiepartij niet opeens anders gaan stemmen, zeker niet bij 
een onderwerp waar zij zelf verantwoordelijk voor is geweest. Maar nu de zorgen van deze 
fractie niet worden gehoord en sommige coalitiefracties niet de moeite nemen iets over het 
onderwerp of over de ingediende motie en amendement te zeggen, is er geen vertrouwen en 

. zal de PvdA tegen stemmen. 

Stemverklaring EVA: De EVA had gehoopt het raadsvoorstel naar een hoger plan te kunnen 
tellen. Op de inhoudelijke bijdrage wordt niet of denigrerend gereageerd. Het voorstel is nog 
niet waar het zou moeten zijn. De fractie kan niet anders dan tegen te stemmen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
Tegen: EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (8) 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (88420): 
1. De begrippen uit de Wmo "echt nodig hebben" en "niet kunnen betalen" in te vullen conform 
punt 4 van de Uitvoeringsnota huishoudelijke hulp 2015 en verder, waarbij het uitgangspunt is: 
eerst beoordelen of een algemene voorziening voldoende is en maatwerk alleen inzetten als 
er geen andere oplossingen meer zijn. Inwoners die een algemene voorziening niet kunnen 
betalen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen. 

2. Invoeren van algemene dienstverlening (de algemene voorziening) voor nieuwe aanvragen 
huishoudelijke hulp 1 januari 2015, waarbij het uitgangspunt is dat inwoners eenvoudige 
schoonmaakondersteuning in principe zelf betalen; 

3. Door te gaan met het uitvoeringsplatform bar-dichtbij; 

4. De huidige prijsstelling voorde huishoudelijke hulp te handhaven; 

5. Een voorkeur te hebben voor de inzet van zelfstandige zorgprofessionals huishoudelijke 
hulp. 
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Stemming over motie I: 
Voor: PvdA (2), EVA (4), NAP (2) (8) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
Daarmee is motie I verworpen. 

8. MEERJARENBELEIDSKADER 2.0 JEUGDHULP GEMEENTE ALBRANDSWAARD 2015-
2018/ VERORDENING JEUGDHULP 

De fracties EVA en PvdA dienen een motie in (motie II, zie bijlage) over de monitoring van de 
drie decentralisaties. 
De fracties dienen daarnaast een amendement in (amendement B, zie bijlage) over 
rapportage en evaluatie. 
De motie wordt ingetrokken, nadat wethouder Van Wolfswinkel toezegt dat de bijlage ter hand 
wordt gesteld aan de werkgroep die bezig is met het opzetten van de monitoring, om mee te 
nemen in de besprekingen. 

Stemming over het amendement: 
Voor: unaniem 
Tegen: 
Daarmee is amendement B aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (88422), met inachtneming van amendement B dat  
artikel 12 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Albrandswaard 2015 aanpast (zie bijlage  
besluit): 
1. Het Meerjarenbeleidskader jeugdhulp 2.0 gemeente Albrandswaard 2015 - 2018 vast te 
stellen; 
2. De verordening Jeugdhulp Albrandswaard 2015 vastte stellen. 

9. NIEUW LOKAAL INKOOPBELEID GEMEENTE ALBRANDSWAARD - 2014 

Mevrouw Spruit (WD) verlaat de vergadering. 

De fractie NAP dient een motie in (motie III, zie bijlage) ter verbetering van de communicatie 
met ondernemers. 

De fractie EVA dient een amendement in (amendement C, zie bijlage) om maatschappelijk 
betrokken ondernemen mee te nemen in inkoop/aanbesteding. 

Stemming over amendement C: 
Voor: EVA (4), PvdA (2), NAP (2) (8) 
Tegen: W D (5), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (11) 
Daarmee is amendement C verworpen 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (89031): 
1. Vast te stellen het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Albrandswaard 2014, 
waarvan de belangrijkste uitgangspunten zijn: 
• Gemeente wil een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en 
opdrachtgever zijn; 
• Gemeente stimuleert deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen aanbestedingen; 
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• Gemeente stimuleert betrokkenheid van burgers met afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen 
aanbestedingen; 
• Gemeente beoogt 100% duurzaam in te kopen vanaf 2015; 

2. Kennis te nemen van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Albrandswaard  

Stemming over motie III: 
Voor: EVA (4), PvdA (2), NAP (2), CU/SGP (1) (9) 
Tegen: W D (5), OPA (3), CDA (2) (10) 
Daarmee is motie III verworpen. 

10. NOTA KOSTENVERHAAL 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (85495): 
1. De Nota Kostenverhaal met datum 27 augustus 2014 vastte stellen 
2. Op basis van de Nota Kostenverhaal de volgende fondsen te vormen in de vorm van 
reserves: 
a. Fonds Strategisch Verbinden 
b. Fonds Vitaal Albrandswaard 
c. Fonds Ondernemend Albrandswaard 
3. Kennis te nemen van Bijlage 2: "Op uw initiatief...Een plan indienen bij de gemeente, hoe 
werkt dat?" 

11. SLUITING 
De voorzitter sluit om 23.40 uur de vergadering. 

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

De griffier, ( \ , De voorzitter, 

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

PVDA 

amendement Keuzevrijheid huishoudelijke hulp 
Indieners 
Woordvoerder 

EVA fractie 
Robert van Zijl 

Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 17 november 2014 

Overwegende dat: 
- De keuzevrijheid voor een aanbieder van zorg niet bij de gemeente, maar bij 

de cliënt hoort te liggen; 

Besluit: 
Punt 5 uit het besluit Huishoudelijke hulp2015 te schrappen; 

En gaat ever tot de orde van de dag, 

EVA namens fca 

w 
Hans varfder 

Amendement (letter): A 

^xwc4xp*fau\tts/A:pLi) to) 
Tegen: { y [ y Q C Q i ORAfiX COKU) , GU/S6PC") 

Aaagettomen / verworpen 
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Motie (rom.cijfer): 
Voof: OK&U) jesfaiM), /w<-0 (?) \\t> 
Tegen ( £ ; 0 f f \ (3) , C O A U j , O l / S G P < ^ ' ) 

Lu) 
Aanganomerv/ verworpen 

ra-

EVAI 
Echt voor Albrandswaard PVDA 

Politieke motie Zorgvuldige herindicaties 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Robert van Zijl 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 17 november 2014 

Constaterende dat: 

- Er signalen uit de samenleving komen dat mensen telefonische benaderd worden 
voor de herindica:ie huishoudelijke hulp 

Overwegende dat: 

• Zorgvuldigheid vcorop staat bij het beoordelen van wat mensen zelf kunnen en waar 
hulp nodig is; 

• Ter verduidelijking van de hulpvraag heeft de gemeenteraad gevraagd om de zgn 
'keukentafel' gesprekken in te zetten; 

• Niet alle inwoners voldoende onder woorden kunnen brengen wat hun zorgbehoefte 
is, of voldoende ziekte inzicht hebben; 

• er door onzorgvuldig indiceren fouten gemaakt kunnen worden bij de toekenning van 
hoeveelheid hulp en mensen dan gemakkelijk tekort gedaan kunnen worden. 

Verzoekt het college: 

• In geen enkele situatie gebruik te maken van telefonische onderzoeken, of 
indicatiestellingen; 

• In situaties waarin dit wel is gebeurd alsnog een keukentafel gesprek te voeren en 
de uitkomsten als zodanig vast te leggen; 

• tijdens de keukentafelgesprekken ervan verzekerd te zijn dat er cliëntondersteuning 
aanwezig is voor cliënten die onvoldoende ziekte inzicht hebben. 
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Motie (rom.cijfer): J T " 
Voor: 

Te9en: / f L ^ e t f 

Aangenomen / verworpen 

PVDA 
Echt voor Albrandswaard 

Politieke motie Monitoring 3 decentralisaties 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Lennard Goudriaan 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 10 november 2014 
Constaterende dat: 

• per 1 januari 2015 de decentralisatie van de WMO, de Participatiewet en de 
Jeugdzorgwet van kracht worden; 

• de decentralisaties van grote invloed zijn op de bestaande structuren en 
werkwijzen van de gemeente, de betrokken organisaties en instellingen 
er nog veel onduidelijk Is en zal zijn gedurende de periode van 
implementatie; 

• de gemeenteraad in eerdere besluiten als algemene koers heeft 
vastgesteld: van meer naar minder maatwerkvoorzieningen, van minder 
naar meer eigen kracht en meer regie bij de burger, en niemand zakt door 
het IJS. 

Overwegende dat 
• de gemeenteraad van Albrandswaard een grote verantwoordelijkheid voelt 

en heeft voor hst welslagen van de transities; 
• de gemeenteraad lichting wil geven aan zijn controlerende taak; 

Verzoekt het colleae: 
• bij het vaststellen van de verordeningen voor de WMO, de 

Participatiewet en de Jeugdzorg afspraken te maken over het 
monitoren van de uitvoering van de algemene kaders (zie Bijlage: 
Motie Monitoring 3 Decentralisaties). Deze afspraken hebben 
betrekking op de inhoud en het tempo van de implementatie van 
de decentralisaties en de frequentie van de rapportages daarover; 

• de gemeenteraad periodiek te voorzien van een 
voortgangsrapportage; 

• om daartoe onderstaande monitoringsopzet als uitgangspunt van 
handelen te nemen; 

• de gemeenteraad in december 2014 een uitgewerkt voorsteLyoor 
te leggen; / / 

nShtónstractie EVA 

RobertSón Zijl 

namens fra^fs; 0» 

rèeff Han: 



Bijlage - Motie Monitoring 3 Decentralisaties 

Opzet monitoring m.b.t. kaders WMO & Jeugzorg: 
1. De raad krijgt vier maal per jaar een monitoringsrapportage van het college. 
2. De monitoringsinformatie bevat tenminste: 

a. Gegevens met betrekking tot de kwaliteit; op basis van o.a. (tevredenheids- en 
ervarings) onderzoeken bij afnemers en aanbieders; Gericht op: 'Zijn mensen 
(geholpen met hulp)?' 

b. Informatie over in hoeverre de initiële afspraken met aanbieders zijn nagekomen; 
c. Informatie over in hoeverre het Inkoopmodel voldoet aan de verwachtingen, in het 

bijzonder m.b.t. de ruimte die er is voor kleine (lokale) aanbieders; 
d. In hoeverre de integrale aanpak werkt: 

Is er steeds sprake van één casusregisseur? Zo nee, wat zijn hiervoor de 
redenen? 
Is iedereen binnen de gestelde tijdsnormen op de juiste plek beland? Wat was 
hiervoor de gemiddelde tijdsduur in de praktijk? 

e. Informatie over het gebruik van de PGB (nieuwe stijl); 
f. Ervaringsgegevens over instroom, uitstroom en doorstroom; 
g. Inzicht in de mate van (afname van) hel beroep op maatwerkvoorzieningen; 
h. Budgettaire gegevens per voorziening; begroot, gerealiseerd, verwachte uitputting 

van het budget en het benoemen van bijzondere tegenvallers en/of meevallers; 
i. Inzicht in inrichting, samenstelling en de functionaliteit van sociale wijkteams; 
j . Informatie over de melding klachten en beroep en bevindingen ombudsfunctie; 
k. Gegevens met betrekking tot innovatie (budget en bereik/effect doel); 

3. Bij nieuwe indiceringen wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting 
wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt 
gerapporteerd over de was/wordt-situatie. 

4. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten 
beschikbaar moeten komen. 

Opzet monitoring m.b.t. kaders WMO specifiek: 
De monitoringsinformatie bevat aanvullend nog voor de WMO specifiek: 

a. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering; 
b. Inzicht in de functionaliteit van sociale wijkteams; 

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet: 
1. De raad krijgt vier maal per jaar een monitoringsrapportage van het college. 
2. Deze informatie kan zoveel mogelijk worden geput uit de bestaande ambtelijke 

managment rapportage.(ter voorkoming van extra administratieve lasten). 
3. De monitoringsinformatie bevat tenminste: 

a. Gegevens over Instroom, uitstroom en doorstroom per doelgroep en categorie 
(mensen met beperking, bijstandsgerechtigden, jongeren, ... beschut werk, 
nuggers); 

b. Gegevens over mate van participatie per doelgroep en categorie verdiencapaciteit; 
c. Realisatiegegevens m.b.t. de doelgroepen (aantallen per verdiencapaciteit); 
d. Informatie over in hoeverre werkgevers voldoen aan de verplichting banen open te 

stellen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
e. Informatie over de samenwerking met sociale partners en de effecten daarvan op 

de categorieën verdiencapaciteit; wordt voldaan aan de verwachtingen; kwalitatief, 
budgettair (o.a. inverdieneffecten)? 

f. Gegevens over de effectiviteit van de afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt 
en economische zaken: 

g. Budgettaire gegevens (realisatie t.o.v. begrote inzet Participatiebudget per 
categorie). 
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4. Bij nieuwe incideringen wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting 
wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt 
gerapporteerd over de was/wordt-situatie. 

5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten 
beschikbaar moeten komen. 
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AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 17 november 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 16 september 2014 

"Meerjarenbeleidskader 2.0 Jeugdhulp gemeente Albrandswaard 2015-2018/Verordening 

Jeugdhulp Albrandswaard 2015/UIitvoering Jeugdhulp 2015 A'brandswaard' 

(raadsvoorstelnummer 84967)" 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Verordening Jeugdhulp Gemeente Albrandswaard 2015 

(nummer 82854), als volgt te wijzigen: 

Schrappen: 

Artikel 12 

Toevoegen: 

Artikel.12JiaRPQrt.age.ea .Evaluatie 
1. Het College rapporteert periodiek, middels de Tussenrapportages, de 

Voorjaarsnota en de Begroting, over de beleidsinhoudelijke en financiële 

voortgang van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid, voortvloeiende uit 

de bevoegdheden zoals die krachtens de Jeugdwet en deze verordening bij het 

gomcentebestuu- zijn neergelegd; 

2. Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt minstens eenmaal per drie 

jaar geëvalueerd; 

En gaat over tot de orde- van de dag, 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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Amendement (letter): <^_. 7 

Tegen: W D OPA l i ) ( C O A U \ ^ ^ f ' 

Aarteenemen / verworpen 

Amendement 1 

Indieners 
Woordvoerder 
Vergadering 

Maak werk van maatschappelijk betrokken ondernemen 

EVA fractie 
Thomas van der Knaap 
Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 
bijeen op 17-11-14 

Constaterende dat: 

• De gemeenteraad van Albrandswaard op het punt staat voor de komende 
jaren nieuw lokaal inkoopbeleid vast te stellen; 

• De gemeenteraad hiermee onder meer beoogd dat er een grotere participatie 
is van lokale ondernemers bij het werk dat de gemeente wegzet; 

• Lokale ondernemers van grote waarde zijn voor onze lokale gemeenschap 
door hun betrokkenheid en het belangeloos inzetten van mensen of middelen 
ten gunste van onze gemeenschap; 

Overwegende dat: 

De gemeenteraad het beoogde doel en de randvoorwaarden om dit te 
bereiken duidelijk verwoord wil zien in het besluit; 
Een grotere deelname aan de aanbestedingen alleen geen garantie is dat er 
ook een grotere participatie van lokale ondernemers is bij aanbestede werk; 
De formulering dat er: 
"gelet wordt op lokale marktpartijen die lokaal dan wel regionaal een initiatief  
hebben genomen tot deelname in een maatschappelijk project",  
maakt niet dat dit een formeel wegingscriterium is bij aanbestedingen. Dit  
geeft onvoldoende garantie dat de kans voor maatschappelijk betrokken  
ondernemers om aanbestedingen te winnen ook daadwerkelijk groter is. 

Voegt het volgende beslispunt toe aan het raadsvoorstel "nieuw lokaal inkoopbeleid 
Albrandswaard 2014": 

Gemeente benoemt in het bestek, ter voorbereiding van de inkoop dan wel 
aanbesteding, de waarde die het toekent aan 'lokaal maatschappelijk 
betrokken ondernemen in gemeente Albrandswaard' en legt deze waardering 

wast in een EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) score., 
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Motie (rom.cijfer): JJT ^ 

Voor: eV/U«)( FUir\U\K^Pl2)tOHS6PCi) 

^gen: 1 / ^ 5 ) , C 0 A U ) , OPA(3j f j o j 

p Z D Aartp r̂romefi / verworpen 

d l b r c a n d s w d c s r d 

Motie Verbetering communicatie met ondernemers 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 17 november 2014, 

constaterende dat 

- ondernemers in Albrandswaard behoefte hebben aan betere 
informatievoorziening en dienstverlening van de gemeente, 

- lokale ondernemers geïnformeerd dienen te worden over aanbestedingen en 
opdrachten van de gemeente Albrandswaard, 

draagt het college op om: 

* het digitale ondernemersloket uit te breiden met informatie over aanbestedingen 
cq opdrachten van de gemeente Albrandswaard, 

* een groslijst aan te leggen van Albrandswaardse ondernemers teneinde de lokale 
ondernemers te betrekken bij de aanbestedingen van de gemeente, 

* de lokale ondernemers te informeren over de mogelijkheid om zich vrijwillig te 
plaatsen op deze groslijst, 

*—g£D3£erjiejjjjjE^ cq opdrachten teHroldefH>ij-de-re)evaBte--
ondernemers die op de-groslijst staan, • 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie NAP 
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