
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 6 en 7 JULI 2015 
(verseonnr. 985409) 

Aanwezig 6 juli: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
M. Blok (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (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) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

Aanwezig 7 juli 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit (WD) 
M. Blok (EVA) vanaf 20u45 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (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) 
J.E. de Leeuwe (NAP) vanaf 22u49 
R A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

J. Gardeitchik (plv. voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders 6 juli 2015: J.L.M.J. Backbier, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

7 juli 2015: J.L.M.J. Backbier, M.P. van Ginkel, M.C.C. Goedknegt, 
en J. van Wolfswinkel 

Afwezig 6 juli 2015: H.C. Wagner (voorzitter), M.C.C. Goedknegt (wethouder), V.H. Spruit 
(WD), R A. Steger (NAP), en P.B. Rooimans (PvdA) 

7 juli 2015: H.C. Wagner (voorzitter) en P.B. Rooimans (PvdA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 18.04 uur. 
Afwezig zijn de heer Wagner (voorzitter) en wethouder Goedknegt, mevrouw Rooimans (fractie 
PvdA), mevrouw Spruit (fractie WD) en de heer Steger (NAP). 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. INGEKOMEN STUKKEN 
De raad stemt in met de afhandeladviezen van de Lijst Ingekomen Stukken. 

4. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
De fracties houden hun algemene beschouwingen in de volgorde EVA, W D , PvdA, OPA, NAP, 
CDA, CU/SGP. 
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5. VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Dit agendapunt vervalt, de vragen worden meegenomen in de behandeling van de verschillende 
bespreekpunten. 

6. SCHORSING 
Van 19.20 tot 20.38 uur. 

7. REACTIE COLLEGE 
Het college reageert op de Algemene Beschouwingen, via wethouders Van Ginkel, Backbier en 
Van Wolfswinkel. 

Wethouder Backbier zegt toe een hekwerk te plaatsen bij de bushalte Portlandse Baan- 
Biezenlaan. 

8. MEERJAREN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGSPROJECTEN (MPO) 2015 
Dit stuk wordt conform afgehamerd. 
De raad besluit conform voorstel (177518): 

1. Geheimhouding op het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014, zoals 
opgelegd door het college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 

2. Het MPO 2015 hoofdrapportage en het MPO 2015 projectenboek met datum 20 april 2014 vast 
te stellen 

3. De grondexploitatie Zwaluwenlaan 1 met een nadelig resultaat van € 142.915 af te sluiten en dit 
nadeel te dekken door de getroffen voorziening en het restant te dekken uit de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten; 

4. De grondexploitatie Centrum Ontwikkeling Poortugaal af te sluiten en de boekwaarde en reeds 
getroffen voorziening op te delen in de grondexploitaties De Smaak van Poortugaal en Centrum 
Poortugaal (restant); 

5. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2015; 
6. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties. 
7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten de gemeentelijke gronden aan de Slot 

Valckensteijnsedijk 5 af te waarderen met een totaal bedrag van € 47.000,-
8. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de voorziening 

ad €471.000,-. 
9. Het project Hofhoek 1 in de begroting als Niet In Exploitatie Genomen Gronden activeren. 
10. Voor de volgende projecten een krediet vast te stellen, met als dekking de Reserve 

Voorbereidingskredieten: 
a. Begeleiding van verkoop gemeentelijke grond Essendael ter grootte van: 

i. €25.000,-
b. Verkoop Albrandswaardsedijk 59 ter grootte van: € 15.000,-
c. Hofhoek 1 ter grootte van: € 26.000,-
d. BBL-gronden ter grootte van: € 10.000,-
e. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 16.000,-
f. Achterweg 11a ter grootte van: € 11.000,-
g. Achterdijk 34 ter grootte van: € 1.000,-
h. Slot Valckesteynsedijk 40: € 8.000,-

11. Conform de Nota Kostenverhaal de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen af te sluiten en het 
saldo toe te voegen aan de Reserve Strategisch Verbinden. 

9. JAARSTUKKEN 2014 
De fractie NAP dient een motie van afkeuring in (motie V, zie bijlage) en trekt deze later in. 

De voorzitter van de auditcommissie adviseert namens de auditcommissie decharge te verlenen 
aan het college voor het gevoerde financiële beleid in 2014. 

Ordevoorstel om de bespreking van agendapunt 10 naar morgen over te hevelen. Alleen de vragen 
over de 1 e Tussenrapportage worden nog op maandag 6 juli gesteld. 

10.1e TUSSENRAPPORTAGE 2015 ALBRANDSWAARD 

2/25 



Dit onderwerp wordt naar de volgende avond doorgeschoven. Alleen de laatste vragen worden nog 
gesteld aan het college. 

11.SCHORSING 
Om 23.38 uur schorst de voorzitter de vergadering. 

7 juli 2015 

12. VOORTZETTING 
De voorzitter heropent de vergadering om 20.05 uur. 
Afwezig zijn de heer Wagner (voorzitter) en mevrouw Rooimans (PvdA). Mevrouw Blok (EVA) en 
mevrouw De Leeuwe (NAP) komen later. 

12a. 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2015 ALBRANDSWAARD (voortzetting agendapunt 10) 
De raad bespreekt amendement C en het raadsvoorstel behorende bij de 1 e Tussenrapportage. De 
fractie EVA trekt amendement C in en dient een nieuw amendement H in, waarbij de dekking is 
toegevoegd. 

Mevrouw Blok sluit aan om 20.45 uur. 

13. VOORJAARSNOTA 
Fractie EVA schrapt uit motie I het vierde gedachtestreepje onder de overwegingen. 
Fractie PvdA trekt amendement G in en vervangt dit door amendement met letter I. 
Fractie EVA trekt amendement B in en vervangt dit door amendement J. 

Mevrouw De Leeuwe sluit aan om 22.49 uur. 

Fractie OPA trekt motie IV in. 
Fractie W D trekt amendement F in. 

14. HAMERSTUKKEN 
a. Vaststelling Bestemmingsplan Johannapolder; 

De raad besluit conform voorstel (133102): 
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond verklaren; 
2. De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van 

zienswijze' vast te stellen; 
3. Het bestemmingsplan "Johannapolder" vast te stellen. 

b. Instemming met de wijziging van de Financiële verordening en Controleverordening 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
De raad besluit conform voorstel (174632): 
In te stemmen met wijziging van de Financiële- en de Controleverordening van het NRIJ 
overeenkomstig het voorstel van het dagelijks bestuur van het NRIJ van 15 oktober 2014. 

15. BESLUITVORMING 
a. Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2015 

Dit stuk is op 6 juli afgehamerd (agendapunt 8) 

b. Jaarstukken 2014 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (177526): 
1. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.288.800; 
2. € 775.100 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
3. Storting van € 444.200 in de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds overeenkomstig 

amendement E bij de begroting 2015 vanwege het voordelige saldo van € 408.500 op WMO 
huishoudelijke verzorging en een voordeel van € 35.700 op minimabeleid; 
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4. het saldo van de reserve WWB-inkomensdeel en in het verlengde daarvan ook de reserve 
Egalisatie WMO over te hevelen naar de reserve Sociaal Deelfonds, in lijn met amendement 
J bij de begroting 2015; 

5. Het vrijvallende deel 2014 bij de reïntegratieprojecten van het participatiebudget ad 
€ 103.900 toe te voegen aan de Algemene Reserve en dit bedrag in 2015 beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering van de participatietaken; 

6. Het nadeel op zwembaden van € 34.400 te onttrekken uit de reserve zwembad 
Albrandswaard; 

7. De onderhoudsreserves BBS Julianaschool, BBS De Wegwijzer Rhoon, BBS Don Bosco en 
BBS De Parel Poortugaal op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene 
Reserve; 

8. € 100.000 uit de voornoemde onderhoudsreserves te storten in een nieuw te vormen reserve 
Basis Onderwijs; 

9. De reserve informatiebeleidsplan (andere overheid) vrij te laten vallen en het saldo van 
€ 492.900 over te hevelen naar de Algemene Reserve; 

10. De reserve jeugdhonk Valckesteijn vrij te laten vallen en het saldo van € 365.400 over te 
hevelen naar de Algemene Reserve; 

11. De restantkredieten uit 2014 zoals opgenomen in bijlage 4 ter hoogte van € 8.258.700 
beschikbaar te stellen in 2015. 

c. 1e Tussenrapportage 2015 Albrandswaard 
Stemming over amendement H (van fractie EVA, over schrappen verlaging Reserve Sociaal 
Deelfonds, zie bijlage): 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is amendement H aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

De raad besluit conform voorstel (183279), met inachtneming van het amendement: 
1. De 1e Tussenrapportage 2015, inclusief bijlagen vast te stellen; 

a. de programmabegroting 2015 te wijzigen met de volgende punten: 
- Programma Openbare orde, veiligheid en Bestuur, het budget in 2015 te verhogen 

met € 47.500, waarvan € 5.000 structureel; 
- Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie, het budget in 2015 te 

verhogen met€ 171.000 waarvan € 160.000 structureel; 
- Programma Participatie, Financiën en Sport, het budget 2015 te verhogen met € 

32.000, waarvan € 7.000 structureel; 
- Programma Educatie, Zorg en Welzijn, het budget 2015 te verhogen met € 24.700 

structureel; 
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen vast te stellen; 

2. De restantboekwaarde van € 117.000 van de reeds gesloopte Bonbon/De Blokkendoos af te 
boeken; 

3. De volgende mutatie in de reserve vast te stellen; 
- Verlaging van de Algemene reserve met € 117.000; 
- De Algemene Reserve te verlagen met € 110.100 ten behoeve van de frictiekosten 

Domein Maatschappij; 
- Reserve riolering op aanwijzing van de accountant om te zetten naar een voorziening; 

4. De voltooide speerpunten uit de begroting en de voltooide moties af te sluiten. 

d. Voorjaarsnota 
Stemverklaring van de W D : het amendement heeft geen invloed op de lopende begroting. 

Stemverklaring van het CDA: in tegenstelling tot de vorige uitgavenstop hebben we nu te  
maken met de BAR-samenwerking. Er worden ook mensen ingehuurd. Die kunnen wellicht niet  
meer betaald worden. Mede daarom tegen. 
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Stemming over amendement A (EVA, beslispunt toevoegen over uitgavenstop, zie bijlage): 
Voor: EVA (5), W D (6), NAP (2), PvdA (1) 
Tegen: OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement A aangenomen. 

Stemming over amendement J (EVA, beslispunt toevoegen om de voorgestelde ombuiging uit 
de reserves van de 3 D's te heroverwegen, zie bijlage): 
Voor: EVA (5), PvdA (1), NAP (2) 
Tegen: CDA (2), OPA (3), W D (6), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement B verworpen. 

Stemming over amendement D (EVA, om tweede beslispunt te wijzigen over financieel beheer, 
zie bijlage): 
Voor: EVA (5), PvdA (1), NAP (2) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement D verworpen. 

Stemming over amendement E (WD, om het item 'Actieprogramma vrijwilligersbeleid' te 
schrappen uit de Voorjaarsnota, zie bijlage): 
Voor: W D (6), EVA (5), PvdA (1), NAP (2) 
Tegen: CU/SGP (1), OPA (3), CDA (2) 
Daarmee is amendement E aangenomen. 

Stemming over amendement I (PvdA, NAP, CDA en EVA, om het eerder genomen besluit over 
de bouw van een nieuwe sporthal in te trekken, zie bijlage): 
Voor: unaniem 
Tegen: 
Daarmee is amendement I aangenomen. 

Stemverklaring over de geamendeerde Voorjaarsnota van de PvdA: hoewel de PvdA met een  
goed gevoel naar huis gaat en blij is met het gevoerde debat en de ruimte van de coalitie en het  
voor de PvdA belangrijke (en aangenomen) amendement over de sporthal en de discussie over  
de fietsroute, kan de fractie niet instemmen met het besluit over de Voorjaarsnota. Reden  
hiervoor is dat de bezuiniging van 233.000 euro op het sociaal domein met het verwerpen van  
het amendement J. onderdeel blijft uitmaken van het kader dat het college wordt meegegeven.  
Dit is een principiële zaak voor de PvdA en daarom moet hij helaas tegen stemmen. 

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

De raad besluit conform voorstel (186936), met inachtneming van de amendementen: 
1. De uitgangspunten voor de begroting 2016 vast te stellen en als kader te beschouwen voor 

de programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019; 
2. In het kader van doelmatig financieel beheer het moment van eerste afschrijving aan te 

passen naar het jaar na beschikbaar stellen van het investeringskrediet; 
3. In het kader van het komen tot een gewogen ombuigingspakket voor het opstellen van een 

sluitende meerjarenbegroting en tijd te nemen voor bezinning over wat noodzakelijke 
uitgaven zijn en wat wenselijke uitgaven zijn, over te gaan tot een volledige uitgavenstop 
voor zaken waar nog geen besluit of commitment naar derden overeengekomen is, 
ingaande per heden en lopend tot het vaststellen van de begroting 2016; 

4. Het raadsbesluit met nummer 75352 d.d. 27 oktober 2014 inzake een nieuw te bouwen 
sporthal in de polder Albrandswaard, in te trekken; 

5. Het item Actieprogramma vrijwilligersbeleid te schrappen uit Hoofdstuk F/ Voorgesteld 
Nieuw Beleid. 

Stemming over motie I (EVA, over beter leerlingenvervoer en in dat kader een onderzoek naar 
de invoering van een PGB-mogelijkheid, zie bijlage): 

5/25 



Voor: unaniem 
Tegen: 
Daarmee is motie I aangenomen. 

Stemming over motie II (EVA, over een alternatieve invulling voor de ombuiging op de 
zorgkosten van € 233.000, zie bijlage): 
Voor: OPA (3), W D (6), EVA (5), PvdA (1), NAP (2) 
Tegen: CDA (2), CU/SGP (1) 

Daarmee is motie II aangenomen. 
Stemming over motie III ( W D en NAP, over het afbouwen van de hondenbelasting per 1 
januari 2016, zie bijlage): 
Voor: W D (6), NAP (2), EVA (5), PvdA (1), CU/SGP (1) 
Tegen: CDA (2), OPA (3) 
Daarmee is motie III aangenomen. 

16.SLUITING 
De voorzitter sluit om 00.06 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
14 september 2015. 

De griffier, j ^ - De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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motie Beter leerlingenvervoer 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

bijeen op 6 en 7 juli 2015 

EVA 

Motie (rom.cijfer): 

Voor: i ( n c t M C v w 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 

Constaterende dat: 

- De gezamenlijk aanbesteding van het WMO-vervoer en leerlingenvervoer in BAR-
verband voor elke gemeente een aanzienlijk financieel voordeel had moeten geven; 

- De eerste signalen in het eerste jaar een voordeel voor Albrandswaard lieten zien 
van ongeveer €180 000 

- Het college in 2013 om deze reden voorzichtig begroot heeft en slechts ongeveer 
€80.000 van deze winst in de begroting verwerkt heeft; 

- Het leerlingenvervoer nu weer een enorm tekort laat zien van €164.000, waarbij het 
college zelfs voorstelt het leerlingenvervoer €100.000 structureel bij te plussen; 

- Er niet meer kinderen gebruik maken van het vervoer en ook de zorg niet verzwaard 
is in het vervoer; 

• De uitvoering van het vervoer niet meer alleen uitgaat van Albrandswaardse 
kinderen, maar ritten gepland kunnen worden waarbij kinderen uit de drie 
gemeenten betrokken zijn; 

- Opschaling van de aanbesteding van lokaal naar BAR, geen financieel voordeel 
heeft opgeleverd; 

Overwegende dat: 

- Het mogelijk is dat door rittenwijziging vanuit andere gemeenten de 
Albrandswaardse kinderen langer in het vervoer zitten; 

- Wanneer kinderen hierdoor langer in het vervoer zitten, de gemeente meer 'beladen 
kilometers' betaalt wat de kosten verhoogt; 

- De huidige verordening nog geen mogelijkheid kent om ouders te ondersteunen in 
het vervoer middels het inzetten van een PGB; 

^ De goedkoopste rit een rechtstreekse rit is van huis naar school en weer terug. 
- Leerlingenvervoer een zeer lokale ondersteuning is van ouders en kinderen met een 

ondersteuningsvraag, waarvan nu gebleken is dat het vergroten van het bereik van 
deze dienst (met andere gemeenten samen) nadelig is gebleken voor veel 
Albrandswaardse kinderen en voor de gemeente; 

Verzoekt het college: 

- Met spoed te onderzoeken wat de invoering van een PGB-mogelijkheid in de 
verordening ouders en gemeente zou kunnen brengen; 
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- De resultaten van dit onderzoek met ouders en gemeenteraad te bespreken; 
- Te onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn wanneer 

Albrandswaard uit de gezamenlijke aanbesteding met Barendrecht en Ridderkerk 
stapt voor het leerlingenvervoer; 

- Te bezien hoe wij het leerlingenvervoer weer als Albrandswaard in kunnen gaan 
kapfcn en dit aan de raad terug te koppelen 

8/25 



PVDA 
N A P 

A M E N D E M E N T 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 7 jul i 2015, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W (ongedateerd), 
"Voorjaarsnota gemeente Albrandswaard 2016' (raadsvoorstelnummer 186339)" 

Het concept-besluit Voorjaarsnota gemeente Albrandswaard 2016' (nummer 1866S6), 
als volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 
Besluitpunt 4: Het raadsbesluit met nummer 75352 dd 27 oktober 2014 inzake een 

nieuw te bouwen sporthal in de polder Albrandswaard, in te trekken 

Besluit: 

Amendement (letter): 
Voor: 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
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EVA 

Amendement (letter). L • -' ^y? 

Aangenomen / verworpen 

amendement 
indieners 
Woordvoerder 
Vergadering 

Aanpassing voorgestelde ombuiging 
EVA fractie 
Thomas van der Knaap 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 juli 2015 

Constaterende dat: 
- Albrandswaard, bij ongewijzigd beleid, een structureel tekort heeft op de begroting 

2016 e.v.; 
- Er nieuwe structurele ombuigingen nodig zijn om inkomsten en uitgaven met elkaar 

in evenwicht te brengen; 
- het college voorstelt €233.000 om te buigen door een beroep te doen op de reserves 

van de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet; 

Overwegende dat: 
- om alle redenen, verwoord in de motie EVA 'geen bezuinigingen op de zorg' het 

onwenselijk is deze reserves op dit moment in te zetten voor het sluitend maken van 
de meerjarenbegroting; 

- Er voldoende alternatieve denkrichtingen zijn. zoals het belastinggebied van de 
gemeente, het leerlingenvervoer, een uitgavenstop, extra taakstelling op personele 
inzet van b.v. controle en begeleiding WWB en schuldhulp, verlaging bureaucratie, 
meer samenwerking met burgers, meer sponsoring van de buitenruimte en een extra 
taakstelling op groenonderhoud in de wijken; 

Besluit: 
Aan het raadsbesluit Voorjaarsnota 2016 Albrandswaard', het volgende beslispunt toe te 
voegen: 

4. De voorgestelde ombuiging van €233.000 uit de reserves van de decentralisaties 
AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet te heroverwegen en na de zomer een 
alternatieve richting van ombuiging voor dit bedrag aan de gemeenteraad voor te 
leggen; 

ot de orde van de dag, 
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ALBRANDSWAARD 

Motte (rom.öjfer): ET 
Voor: 

Tegen: | 

Aangenomen / verworpen 

De raad bijeen in de vergadering op 6 en 7 juli 2015 

Motie: Subsidie pot evenementen. 

Gelet op het feit dat. 

Activiteiten die de identiteit van Albrandswaard benadrukken zoals Griendpop, 
de wielerronde, de landbouw dag, de Polderdag en de Koningsdag kampen 
sinds een paar jaar met geldgebrek. Voorheen werden deze activiteiten 
gefinancierd vanuit de gemeentelijke subsidiepot en door plaatselijke 
commerciële partijen 

Overwegende dat: 

Plaatselijke commerciële partijen steeds meer afhaken door de crisis en 
doordat zij geen voorkeursbehandeling meer krijgen bij aanbestedingen. 
Hierdoor zijn deze evenementen steeds moelijker te financieren 

Roept het college op: 

Om 10% van de besparingen die de wethouder Buitenruimte weet te realiseren 
NIET terug te laten vloeien in de algemene reserves maar ten goede komen aan 
de subsidie pot voor deze evenementen. Het college beslist dan welke 
suppletie gegeven zal worden aan deze evenementen 

En over te gaan tot de order van de dag 
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Motie (romctjfer): 
Voor: 

N A P 
Tegen: 

Aangenomen / verworpen 

Motie van afkeuring 

De gemeenteraad van Albrandswaard, ter vergadering bijeen op 6 juli 2015, 

constaterende dat de raad op 22 september 2014 unaniem een motie heeft 
aangenomen die het college opdraagt verslag te doen van het uitgevoerde 
onderhoud aan gebouwen, 

merkt op dat in de Jaarrekening een dergelijk verslag ontbreekt, 

spreekt zijn afkeuring uit over de handelswijze van het college, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van de NAP, 

JacqueJine de Leeuwe Richard Steger 
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Amendement 

Aangenomen / verworpen 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 6 juli 2015, ter 
bespreking van de Voorjaarsnota 2016 

CONSTATERENDE DAT: 

• Wij in de Voorjaarsnota 2016 voor het eerst geïnformeerd zijn over een 
sneifietsroute (F15) die door onze gemeente moet gaan komen 

• Een snelfietsroute zich kenmerkt als een lang, aaneengesloten fietspad met 
zo min mogelijk kruisingen, dat geschikt is voorsnel doorgaand fïetsverkeer 

• Er € 550.000,- voor rekening komt van de gemeente Albrandswaard, 
waarvan nog € 295.000.- gerealiseerd dient te worden 

• Er subsidie van 70% verkregen kan worden vanuit de provincie Zuid-Holland 

OVERWEGENDE DAT: 

Wij geen inzicht hebben waar de snelfietsroute zal komen te liggen 
Wij niet weten hoeveel fietsers gebruik zullen gaan maken van deze 
snelfietsroute en hoeveel van deze fietsers uit de gemeente Albrandswaard 
komen 
Er momenteel al fietspaden door de gemeente Albrandswaard zijn aangelegd 
en worden onderhouden 
Het onduidelijk is wat de kosten zijn voor het onderhoud van de snelfietsroute 
Er een onderzoek oversteekbaarheid Groene Kruisweg dient te worden 
uitgevoerd voor € 60 000,-, maar dat er geen budget is opgenomen voor de 
uitvoering van eventuele aanpassingen aan de Groene Kruisweg naar 
aanleiding van dit onderzoek 

BESLUIT: 

Het item snelfietsroute F15 IJSSELMONDE te schrappen uit Hoofdstuk G. 
Voorgestelde Investeringen 2016-2019 
Dit effect in de voorjaarsnota en in de begroting te verwerken 

£ 
ff V _ 
*16 S 

Sfi 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie W D Albrandswaard 

Vera Spruit Mario Bian 
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Amendement (letter): 
Voor 

EVA i voa? Aibrandswa 

Amendement Reserve Sociaal Deelfonds 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Robert van Zijl 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering 

bijeen op 6 en 7 juli 2015 

Overwegende dat: 
• De raad vanuit het zorgvuldigheid en voorzichtigheidsprincipe een reserve 

sociaal deelfonds heeft opgericht; 
• Deze reserve dient als dekking van eventuele onvoorziene tekorten 

voortkomende uit de drie decentralisties: de participatiewet, de Wmo en de 
wet Jeugdzorg; 

• Wij hieronder extra uitgaven verstaan aan clientèle door meer aanvragen of 
meer kosten per uitgave als gevolg van de verstrekkingen; 

• Wij hieronder niet verstaan frictiekosten in de ambtelijke organisatie; 
• Frictiekosten in de ambtelijke organisatie binnen de reguliere bedrijfsvoering 

moeten worden opgevangen; 
• Dit betekent dat wij het gebruik van de reserve sociaal deelfonds voor 

frictiekosten als oneigenlijk gebruik zien. 

Besluit: 
Het concept-raadsbesluit 1e Tussenrapportage 2015 (83239) als volgt te wijzigen: 

• bij het derde beslispunt wordt de mutatie van de reserve gewijzigd 
doordat "verlaging van de reserve sociaal deelfonds met € 110.100" 
wordt verwijderd. 

ie orde van de dag, 
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Amendement Reserve Sociaal Deelfonds 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Robert van Zijl 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

1 bijeen op 6 en 7 juli 2015 

Overwegende dat: 
• De raad vanuit het zorgvuldigheid en voorzichtigheidsprincipe een reserve 

sociaal deelfonds heeft opgericht; 
• Deze reserve dient als dekking van eventuele onvoorziene tekorten 

voortkomende uit de drie decentralisties: de participatiewet, de Wmo en de 
wet Jeugdzorg; 

• Wij hieronder extra uitgaven verstaan aan clientèle door meer aanvragen of 
meer kosten per uitgave als gevolg van de verstrekkingen; 

• Wij hieronder niet verstaan frictiekosten in de ambtelijke organisatie; 
• Frictiekosten in de ambtelijke organisatie binnen de reguliere bedrijfsvoering 

moeten worden opgevangen; 
• Dit betekent dat wij het gebruik van de reserve sociaal deelfonds voor 

frictiekosten als oneigenlijk gebruik zien. 

Besluit: 
Het concept-raadsbesluit 1e Tussenrapportage 2015 (83239) als volgt te wijzigen: 

• bij het derde beslispunt wordt de mutatie van de reserve gewijzigd 
doordat "verlaging van de reserve sociaal deelfonds met € 110.100" 
wordt verwijderd; 

• en te vervangen door: De Algemene Reserve te verlagen met € 
110.^00 ten behoeve van de frictiekosten Domein Maatschappij. 
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EVA 
IjjiijjjdiflWHM 

Amendement (tetter): A S ^ ^ W * ^ , t 
Voor c l / f l l - i V W O ^ X K J ^ t U ) ( K * f U i ) 

Tegen: OF/U 5 ), CDAU),CU/i>6Pt-1) 

Aangenomen / \ 

Amendement 
Indieners 
Woordvoerder 
Vergadering 

uitgavenstop 
EVA fractie 
Thomas van der Knaap 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 juli 2015 

Constaterende dat: 
- Albrandswaard, bij ongewijzigd beleid, een structureel tekort heeft op de begroting 

2016 e.v.; 
- Er nieuwe structurele ombuigingen nodig zijn om inkomsten en uitgaven met elkaar 

in evenwicht te brengen; 
- Het college heeft laten zien voorstellen te kunnen doen waarvan de financiële 

dekking ontbrak, dan wel broos was; 
- het college, ondanks de financiële werkelijkheid, weer uitgaven doet, zoals het 

vakantiepaspoort, die eerder waren afgevallen omdat zij geen kerntaak van de 
gemeente zijn, 

Overwegende dat: 
- het in financieel onzekere tijden zaak is dat de gemeente zich juist erg bewust is van 

wat de kerntaken zijn en wat luxe voorzieningen zijn; 
- gezien de adhoc besluiten en informatie over financiële voorstellen het wellicht 

verstandig is om eens pas op de plaats te maken en tijd te nemen voor bezinning 
over wat nodig is en wat wenselijk zou zijn; 

Besluit: 
Aan het raadsbesluit Voorjaarsnota 2016 Albrandswaard'. het volgende beslispunt toe te 
voegen: 
3 9. In het kader van het komen tot een gewogen ombuigingspakket voor het opstellen 

van een sluitende meerjaren begroting en tijd te nemen voor bezinning over wat 
noodzakelijke uitgaven zijn en wat wenselijke uitgaven zijn, over te gaan tot een 
volledige uitgavenstop voor zaken waar nog geen besluit of commitment naar 
derden overeengekomen is. ingaande per heden en lopend tot het vaststellen van de 
begroting 2016 

En gaa e orde van de dag, 

jan der Knaap 
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amendement Aanpassing voorgestelde ombuiging 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

bijeen op 6 en 7 juli 2015 
Constaterende dat: 

- Albrandswaard, bij ongewijzigd beleid, een structureel tekort heeft op de begroting 
2016 e.v.; 

- Er nieuwe structurele ombuigingen nodig zijn om inkomsten en uitgaven met elkaar 
in evenwicht te brengen; 

- het college voorstelt €233.000 om te buigen door een beroep te doen op de reserves 
van de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet; 

Overwegende dat: 
- om alle redenen, verwoord in de motie EVA 'geen bezuinigingen op de zorg' het 

onwenselijk is deze reserves op dit moment in te zetten voor het sluitend maken van 
de meerjarenbegroting; 

- Er voldoende alternatieve denkrichtingen zijn, zoals het belastinggebied van de 
gemeente, het leerlingenvervoer, een uitgavenstop, extra taakstelling op personele 
inzet van b.v. controle en begeleiding WWB en schuldhulp, verlaging bureaucratie, 
meer samenwerking met burgers, meer sponsoring van de buitenruimte en een extra 
taakstelling op groenonderhoud in de wijken; 

Besluit: 
Aan het raadsbesluit 'Voorjaarsnota 2016 Albrandswaard', aan besluitpunt 1 het volgende 
toe te voegen: 

,met dien verstande dat de ombuigingen, groot €233.000 (product 3 intabel blz. 16) op het 
sociaal domein worden geschrapt. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie EVA 

Amendement (letter): ~"\ 
Voor %MA ( 5 ) , H M P \ C i ) ( N - A P f c ) 

Tegen: €&\U\ OPPill ). WD tG), 

•n I verworpen 
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Amendement (letter): ^®33>^2-. 
voor. eV-A£5), ft>ci^ C » ), M AP( 2 ) 

Tegen: V « t t t 6 1 QPAÜ ), CDAt ̂  , 

EVA 
Amendement 
Indieners 
Woordvoerder 
Vergadering 

Zorgvuldig financieel beleid 
EVA fractie 
Robert van Zijl 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 juli 2015 

Overwegende dat: 
• De financiële druk op gemeenten toeneemt en dit extra zorgvuldigheid en 

voorzichtigheid vereist van de raad ten opzichte van gemeentelijke 
investeringen; 

• Het besluit om het moment van eerste afschrijving aan te passen naar het 
jaar na beschikking stellen van het investeringskrediet, feitelijk betekent dat 
lasten vooruit worden geschoven; 

• Dit besluit niet aansluit bij het zorgvuldigheid en voorzichtigheidsprincipe; 
• Dit besluit weinig van doen heeft met doelmatig financieel beheer; 
• Het handhaven van de huidige systematiek waarbij afschrijvingslasten en 

rentelasten voor de helft worden opgenomen in het jaar van 
beschikbaarstelling meer aansluit bij het zorgvuldigheid en 
voorzichtigheidsprincipe. 

Besluit: 
Het concept-raadsbesluit Voorjaarsnota 2016 (186339) als volgt te wijzigen: 

• het tweede beslispunt "in het kader van doelmatig financieel beheer het momen t 
van eerste afschrijving aan te passen naar het jaarna beschikbaar stellen van het 
investeringskrediet" te laten vervallen. 

orde van de dag, 

v7 
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Amendement 
Albrandswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 6 juli 2015, ter 
bespreking van de Voorjaarsnota 2016 

OVERWEGENDE DAT: 
T3 

Wij met RIB 188708 op de hoogte zijn gebracht over de uitkomst van het « ^ 
organisatieonderzoek SWA ij 
In het 4 e kwartaal van 2015 verder gesproken wordt over de gewenste V 
organisatiekeuze en de bijbehorende subsidieaanvraag 2 o 
Wij het prematuur vinden om over 1 onderdeel nu al een standpunt in te § « 
nemen of geld vrij te maken P fi 

o S S 

BESLUIT: 8 1 

• Het item Actieprogramma vrijwilligersbeleid te schrappen uit Hoofdstuk 
F/Voorgesteld Nieuw Beleid 

5 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Amendement (letter): ^ 
Voor WVDCé), kS/AL%),PvdftC<\ 

Tegen: Q M J ^ p ^ OP*(3\C0A U ) 
Aangenomen / verworpen 
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CDA 
eihtnndswantti 

N A P 

PVDA 
AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 7 juli 2015, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W (ongedateerd), 
"Voorjaarsnota gemeente Albrandswaard 2016' (raadsvoorstelnummer 186339)" 

Overwegende dat 

- de drie schoolbesturen voor primair onderwijs ernstige zorgen hebben geuit over 
de beschikbaarheid van accommodaties binnen redelijke afstand van de 
schoollocaties; 

- door de zorgen van de drie schoolbesturen over de afstanden, het draagvlak voor 
het genomen raadsbesluit inzake de nieuwe sporthal onvoldoende is; 

- het besluit om een nieuwe sporthal in de polder van Albrandswaard te realiseren, 
financieel niet los kan worden gezien van de overige besluiten die In het kader van 
het clusteren van sport- en welzijnsinstellingen op 27 oktober 2014 aan de 
gemeenteraad zijn voorgelegd; 

- de besluitvorming in de gemeenteraad van 27 oktober 2014 over deze overige 
voorstellen inzake de clustering van sport- en welzijnsvoorzieningen, de realisatie 
en exploitatie van een nieuwe sporthal financieel onmogelijk heeft gemaakt; 

- het college de raad daarom, middels een Raadsinformatiebrief, heeft gevraagd om 
een nieuwe koers uit te zetten voor de sport- en ontspanningsaccommodaties, en 
daarbij maatschappelijke organisaties te betrekken; 

Besluit: 
Het concept-besluit 'Voorjaarsnota gemeente Albrandswaard 2016' (nummer 186656), 
als volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 

Besluitpunt 4 : Het raadsbesluit met nummer 75352 dd 27 oktober 2014 inzake een 

nieuw te bouwen sporthal in de polder Albrandswaard, In te trekken. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie Partij van de * 

HJ. 
andswaard. 

Amendement (letter): 
3er Knaap V o o r : (^/so^ï&vvv, 

Tegen: 

Aangenomen / vefworperr 

Fractie NAP, 

R.A. Steger 

Fractie CDA, 

G. Schuitemak< 
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Motie (rom.cijfer): 3C 
Voor. vMLhï.SJJOibtit W*Cs ' 

Tegen: CC^\Lc) , CXJlS6PL\) 

motie Geen bezuinigingen op de zorg 
Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 

bijeen op 6 en 7 juli 2015 
Constaterende dat: 

- Albrandswaard, bij ongewijzigd beleid, een structureel tekort heeft op de begroting 
2016 e.v.; 

- Er nieuwe structurele ombuigingen nodig zijn om inkomsten en uitgaven met elkaar 
in evenwicht te brengen; 

- Het college van Albrandswaard voorstelt dit tekort deels te dekken vanuit een 
uitname uit de reserve voor de zorgtaken van €233.000 

Overwegende dat: 
- Albrandswaard nog maar zes maanden verantwoordelijk is voor de nieuwe 

zorgtaken en dus nauwelijks kan onderbouwen hoe de zorgkosten zich dit en 
volgend jaar gaan ontwikkelen; 

- De ambtelijke organisatie en de professionals in het wijkteam nog maar nauwelijks 
de doelgroep kennen, nog niet kunnen duiden waar de knelpunten liggen, niet weten 
of de ondersteuningsbehoefte gelijk is aan de ingekochte zorg en nog weinig inzicht 
heeft in de ontwikkeling van wachtlijsten 

- De bestemmingsreserves niet alleen nodig zullen blijken voor onverwachte kosten of 
stijging van productprijzen, maar ook nuttig zullen blijken voor noodzakelijke lokale 
innovatieve projecten die de transformatie naar "zorg dichtbij huis' mogelijk moeten 
maken 

- Het korten op nog maar net gevormde reserves voor nog niet in te schatten risico's 
nauwelijks een structurele ombuiging te noemen is, maar eerder 'wishfull thinking' 

Verzoekt het college: 
- op korte termijn met een alternatieve invulling te komen voor de ombuiging van 

€233.1 

de orde van de dag, 

. :.':•.•'. »>•• •'••: 
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N A P 
c3torc3nds»w<3e3rcJ 

Albrandswaard Motie (rom djfer). H L 

Tegen: C D ^ t x ) ^ U ) 

Motie 4 
Aangenomen / verworpen 

De Gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen op 6 juli 2015, ter bespreking 
van de Voorjaarsnota 2016. 

Constaterende dat: 

• de voorjaarsnota over de hondenbelasting vermeldt dat in het kader van de 
lastenverlichting is ook gesproken over het afschaffen van dc hondenbelasting. 

• De effecten hiervan zijn niet verwerkt in de financiële overzichten van deze 
voorjaarsnota. 

• De gemiddelde structurele opbrengst hondenbelasting is afgerond € 170.000 per jaar. 
• Afschaffen van de hondenbelasting betekent een extra tekort in de begroting van 

eenzelfde bedrag. 

Overwegende dat: 

• De uitgaven voor inning en controle niet zijn meegenomen, waarmee de opbrengsten 
bruto zijn opgenomen in de voorjaarsnota; 

• De verminderde inkomsten als netto moeten worden opgenomen, omdat dit de 
daadwerkelijke vermindering aan inkomsten weergeeft; 

• De opbrengst voor algemene dekking ingezet wordt, waarmee sprake is van een zuiver 
fiscale doelstelling; 

• De grondslag voor het heffen artikel 226 van de gemeentewet is, die slechts de 
mogelijkheid biedt om deze vorm van belasting te heffen en niet de verplichting 
inhoudt om dat ook te doen; 

• Er geen sprake is van hondenbeleid en derhalve evenmin van een doelbelasting; 
• In geval van een doelbelasting de kosten voor voorlichting, handhaving en inning niet 

onder de noemer hondenbeleid mogen worden gebracht; 
• ln geval van een doelbelasting de kosten inzichtelijk moeten zijn gemaakt bij de 

vaststelling van het tarief en dat de opbrengst ten behoeve van het hondenbeleid niet 
meer dan 10% mag afwijken van de begrote kosten; 

• Het algemene uitgangspunt is dat een bijdrage aan de algemene middelen niet 
onevenredig en eenzijdig bij enkele inwoners neergelegd kan worden; 

• Het uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitters is, zowel wat 
betreft loslopen (alleen in aangewezen gebieden), als de bestaande opruimplicht; 
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Albrandswaard 

• Voor andere dieren geen (doel)belasting wordt geheven, terwijl ook hier sprake is van 
een wijze van inkomensbesteding en een bijkomend risico van overlast; 

• De afschaffing p.m. is geboekt in de voorjaarsnota, deze post van reële bedragen 
voorzien moet worden; 

• Het college ook hier een jaarlijks structurele verhoging van 3% voorstelt, waarmee de 
onredelijkheid en onevenredigheid jaarlijks verder toeneemt; 

Voorts overwegende dat: 

• Een sluitend meerjarenperspectief mogelijk is bij afschaffing van deze belasting . 

Roept het college op om: 

• Een voorstel uit te werken om tot afbouw van de hondenbelasting te komen met 
ingang van 1 januari 2016, dusdanig dat sprake is van één uniform tarief per hond en 
dit niet boven de € 100,- uitkomt. 

• Het effect van dit voorstel in de voorjaarsnota en in de begroting voor 2016 te 
verwerken. 

• In dit voorstel voorts uit te werken om vanaf 1 januari 2017 de hondenbelasting niet 
meer te heffen en dekking te zoeken voor de verminderde inkomsten. 

• Waarbij ook het aanpassen van de belasting verordening wordt meegenomen. 

En gaat over lot de orde v an de dag. 

Fractie VVD Albrandswaard 
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Albrandswaard 

Toelichting: 

Het hondenbeleid gaat uit van een eigen verantwoordelijkheid van de hondenbezitter, zowel 
waar het overlast door loslopen (alleen in aangewezen gebieden) als die van de uitwerpselen ( 
opruimplicht) betreft. Om die reden is het evenmin rechtvaardig dat dc hondenbezitter 
belasting betaalt. 

In dc Memorie van Toelichting (op het voorstel tot Wijziging) van dc gemeentewet wordt het 
volgende weergegeven over de hondenbelasting: 'wanneer men zich verdiept in de 
rechtsgrond van de hondenbelasting, dan wordt duidelijk dat in de loop van de jaren een 
belangrijke wijziging is opgetreden. Oorspronkelijk heeft zeker een reguleringsgedachtc aan 
de belasting ten grondslag gelegen, maar dat standpunt is thans vrijwel verlaten. In feite 
betekent hel houden van een hond dat er sprake is van een wijze van inkomensbesteding, in 
welk verband deze belasting als een verteringsbelasting kan worden aangemerkt. Daarnaast 
kan door een progressieve tariefstelling op basis van het aantal honden nog sprake zijn van 
een zekere regulering van het aantal honden. Overigens is de strekking thans in vrijwel alle 
gevallen een zuiver fiscale - het verkrijgen van gemeentelijke inkomsten'. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het houden van (andere) (huis)dieren ook als een wijze 
van inkomensbesteding kan worden aangemerkt. Het hanteren van een progressieve 
tariefstelling op basis van het aantal honden doet niets af aan het houden andere (huisjdieren. 
met eveneens mogelijke overlast als gevolg (paarden, katten, konijnen, etc). Nog los van het 
feit dat hieraan een veronderstelling ten grondslag ligt dat het houden van een hond overlast 
geeft en dat het heffen van belasting deze overlast zou voorkomen. Daarmee schiet deze vorm 
van belasting haar doel volledig voorbij. 

De Hoge Raad (ECL1:NL:HR:2013:917) heeft uitgesproken dat "De bevoegdheid tot het 
heffen van hondenbelasting die de wet aan gemeenten geeft, is mede ingegeven door de 
kosten die voor gemeenten voortvloeien uit de bevuiling van openbare wegen en plaatsen 
door honden. De wetgever kon daarbij in redelijkheid uitgaan van de veronderstelling dat 
gemeenten in het algemeen kosten zullen moeten maken als gevolg van dergelijke bevuiling. 
Bij andere door mensen gehouden dieren pleegt bevuiling van openbare wegen en plaatsen 
zich niet of in mindere mate voor te doen. Daarom heeft de wetgever met de regeling in de 
Gemeentewet over de hondenbelasting, en de raad van de gemeente in navolging daarvan in 
de Verordening, in redelijkheid een onderscheid kunnen maken tussen houders van honden en 
andere personen.' 
En overwoog voorts: "Dit neemt niet weg dat de hondenbelasting is voorzien als een 
algemene belasting ten behoeve van de verwerving van inkomsten door de gemeente. In hel 
licht daarvan gaat de betekenis van de kosten die voor een gemeente aan bevuiling door 
honden zijn verbonden niet zo ver, dat een gemeente die hondenbelasting heft voor haar 
gehele grondgebied, daarbij een relatie zou moeten leggen met de kosten die voor haar 
worden opgeroepen door het houden van honden binnen haar grenzen in het algemeen of door 
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de hond(en) van de individuele belastingplichlige in het bijzonder (vgl. HR 21 juni 2000, nr. 
33816, ECLI:NL:HR:2000:AA6253. BNB 2000/272,). Ook een gemeentelijke wetgever die 
de heffing van hondenbelasting daar niel op afstemt, blijft binnen de hem toekomende ruime 
beoordelingsvrijheid als hiervoor bedoeld in 4.2.1.' 

Belangrijk gegeven in deze kwestie is niet dat het recht tot heffing wordt betwist, maar dat de 
'kan'-bepaling leidend is in de overwegingen. Voorts is de overweging van de Hoge Raad. dat 
'bij andere door mensen gehouden dieren pleegt bevuiling van openbare wegen en plaatsen 
zich niet of in mindere mate voor te doen', geen juiste en niet gebaseerd op enig feit. Dit is 
hierboven reeds beargumenteerd. 

In dc gemeente Albrandswaard alleen sprake van een zuiver fiscale doelstelling: het 
verkrijgen van (extra) inkomsten. Dit betekent dat de hondenbelasting slechts lot doel heeft 
om algemene middelen te verkrijgen voor de gemeente, dat de kosten verbonden aan het 
hondenbezit niet van betekenis zijn voor het invoeren van de hondenbelasting en dat de 
invoering van de belasting alleen heeft plaatsgevonden omdat (thans) artikel 226 van dc 
Gemeentewet daartoe de mogelijkheid biedt ('kan'-bepaling). 

Historie: 
Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de 
overlast van met name van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid 
tegen te gaan. Voorts was bij het gebruik van een hondenkar sprake van een transportmiddel 
waarvoor belasting geheven kon worden. Tegenwoordig wordt de heffing gerechtvaardigd 
met de redenering dat de belasting tot doel heeft overlast tegen te gaan. Er is geen verband 
tussen de belasting en de maatregelen of kosten die de gemeente treft of maakt. 
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