
Rapportage: Clusters > -- Losse taakgroepen --,Toezeggingen

Naam (taak) Omschrijving Meerdere medewerkers Startdatum Einddatum Deadline Verantwoordelijke Status

Voorjaarnota 2015 (geen financiele ruimte 

investeringen velden)

pagina 14 Investeringen: Geen financiele ruimte 

voor investeringen in velden voor 

sportverenigingen. Korte memo hierover naar 

raad.

Femke de Pijper 3-6-2014 19-5-2015 Mieke van Ginkel 31-3-2015 RIB in de maak. 31-03-2015 niet haalbaar. 

Gereed 19-05-2015.

In behandeling

Voorjaarsnota 2015 Notitie over straatverlichting Notitie over straatverlichting. Noël Versteeg 7-7-2014 30-6-2015 J.L.M.J. Backbier 31-3-2015 Er komt geen notitie. College neemt dit mee in 

beleidsplan openbare verlichting.

In behandeling

Revitalisering Poortugaal (uitvoeringsplan) De wethouder komt schriftelijk terug op de 

vragen over onderhoud en de budgetten die 

gebruikt worden. tevens doet hij navraag of er 

overleg is gevoerd met muziekverenigingen de 

mogelijkheden tot het gebruik van het 

muziektentje. ook zal hij toetsen hoe het 

verwachtingsmanagement is geweest over de 

vergunningsprocedure richting mogelijke 

gebruikers van het muziektentje. Afdoen 

september 2014.

Op 1703-2015 zegt wethouder toe: na te gaan 

waarom de raad de RIB (153986) m.b.t. 

revitalisering Poortugaal niet ontvangen heeft. 

Paul Rijken 14-7-2014 7-4-2015 M Goedknegt In behandeling

Clusterlocaties Er komt een veiligheidscheck voor ale gymzalen 

op het gebied van:

  • looproutes;

  • afstanden school/gymzaal;

  • gevaarlijke punten in de looproutes

Femke de Pijper 22-9-2014 21-4-2015 Mieke van Ginkel 1-4-2015 RIB in de maak. 31-03-2015 niet haalbaar. 

gereed 21-04-2015.

In behandeling

Grex Spui Binnen een half jaar wordt de raad 

gerapporteerd over de onderhandelingen om te 

komen tot uitvoering van het projectplan Spui.

Paul Rijken 30-9-2014 30-3-2015 M Goedknegt In behandeling

Drie decentralisaties Het college zegt toe een integraal stuk aan de 

raad toe te zenden waarin de samenhang wordt 

aangegeven tussen de verschillende 

beleidsdocumenten binnen de drie 

decentralisaties.

Jeannette Wijnmalen 27-10-2014 30-6-2015 J van Wolfswinkel In behandeling

Programmabegroting 2015 (toezenden info 

beleid oplaadpalen)

Noël Versteeg 10-11-2014 15-12-2014 J.L.M.J. Backbier 1-4-2015 rib 139917 Afdoen

Programmabegroting 2015 (beleidsvoorstel 

oplaadpalen)

Noël Versteeg 10-11-2014 30-9-2015 J.L.M.J. Backbier 21-4-2015 Regisseur is in overleg met BAR collega's over 

datum oplevering notitie.

In behandeling

Programmabegroting 2015 (ondersteuning 

kinderen in armoede)

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)

Quido Maas 10-11-2014 31-12-2015 Mieke van Ginkel 1-4-2015 26 mei 2015 in Ontmoeting & Dialoog voor 

fundamentele discussie.

In behandeling

Bedrijfscontactfunctionaris De gemeenteraad Albrandswaard moet streven 

naar het aanstellen van een 

bedrijfscontactfunctionaris om actief contacten 

te onderhouden met in Albrandswaard 

gevestigde bedrijven en ondernemingen 

(overgenomen motie van de VVD)

Peter Wunderink 10-11-2014 31-3-2015 M Goedknegt 8-4-2015 Per 1 mei 2015 in functie. Afdoen

Geen stand van zaken

Toezeggingen

Stand van zaken

Losse taken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken
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Participatieverordeningen (beleidsregels) De beleidsregels worden in januari 2015 ter 

kennisname naar de raad gestuurd. 

Quido Maas 15-12-2014 14-4-2015 31-5-2015 Mieke van Ginkel 12-4-2015 Beleidsregels zijn in concept klaar ter 

bespreking met portefeuillehouder. In verband 

met advisering maatschappelijke adviesraad 

beleidsregels in mei in het college. Verzending 

aan de raad eind mei 2015. 

Einddatum aanpassen

MRDH Aan de MRDH wordt in de 1e vergadering AB 

gevraagd of er twee nieuwe GR regelingen aan 

de raden worden voorgelegd.

Peter Wunderink 10-2-2015 15-4-2015 31-5-2015 M Goedknegt 28-4-2015 Er is nog geen duidelijkheid over de juridische 

vormgeving die voldoet aan de aan een 

zelfstandige Vervoersautoriteit te stellen eisen. 

Hier wordt door een MRDH-werkgroep op 

gestudeerd.

Einddatum aanpassen

Bestemmingplan Johannapolder Paul Rijken 10-2-2015 9-3-2015 M Goedknegt 1-4-2015 Vraagt NRIJ om een overeenkomst op papier 

m.b.t. de invulling van de polder

In behandeling

NRIJ (kosten gebruik recreatiegebied). Fractie van EVA gevraagd naar de kosten 

gebruik recreatiegebied. Alleen melden in 

vergadering is wat karig. Graag bespreken in 

eerstvolgende Beraad & Advies. 

Quido Maas 9-3-2015 J.L.M.J. Backbier 12-4-2015 De kosten voor het gebruik van de 

parkeerplaats bij het recreatiegebied bij 

Griendpop waren 2 euro per bezoeker. Hierbij 

moest ook 5.000 euro borg worden gestort. 

Hiervoor zijn geen voorzieningen geleverd. De 

organisatie van Griendpop diende daar zelf voor 

te zorgen. Ook heeft de organisatie zelf het 

gebied na het evenement schoon opgeleverd. 

Abel heeft voor het klimbos een gebied gepacht 

van het recreatieschap van ongeveer 10.000 

vierkante meter. Abel betaalt 5.000 euro pacht. 

Er is gevraagd naar de kosten van het gebruik 

van het recreatiegebied. Die zijn ingevuld.

Afdoen

Dossier CAI Wethouder:

  • koppelt terug wat het gesprek met CIF 

oplevert;

  • komt terug op het medegebruik van het 

glasvezelnetwerk van CIF.

Dick Mol 9-3-2015 1-5-2015 Mieke van Ginkel In behandeling

Onderhoud gymzalen Het college komt met een onderhoudsplanning 

en een termijn waarop het noodzakelijke 

onderhoud is gepleegd.

In raad van 7 april is aangegeven dat bij twee 

gymzalen er nog legionellagevaar zou zijn. Niet 

afdoen dus.

Femke de Pijper 9-3-2015 23-3-2015 J van Wolfswinkel 14-4-2015 Pfh heeft opdracht gegeven in het kader van 

veiligheid en gezondheid de hoogst 

noodzakelijke maatregelen te treffen. 

Werkzaamheden, voor de veiligheid en 

schoonmaak, zijn in week 12 uitgevoerd.

Legionellagevaar is niet aan de orde. Douches 

worden regelmatig doorgespoeld en twee keer 

per jaar is er door een extern bedrijf een 

controle. Rapportages zijn beschikbaar. In de 

meest recente rapportage zijn de waarden 

negatief dus dat is goed. We blijven dit 

monitoren maar nemen nu verder geen actie. 

Afdoen

Sport- en ontspanningsaccommodaties De raad krijgt een overzicht van alle financiele 

consequenties van alle scenario's die bestaan. 

Paul Rijken 17-3-2015 31-3-2015 Mieke van Ginkel 1-4-2015 Overzicht met financiele consequenties in 

college van 31 maart 2015.  

In behandeling

Liquidatie Stadsregio De vraag te beantwoorden of de informatie in de 

2e begrotingswijziging onder resume nieuwe 

informatie is of dat deze informatie al eerder in 

beeld was.

Aan het raadsbesluit wordt toegevoegd dat het 

geld dat terugkomt naar de gemeente 

geparkeerd wordt tot duidelijk is wat de echte 

kosten zijn.

Peter Wunderink 17-3-2015 M Goedknegt 8-4-2015 Verseon 146095

RIB 161940

Afdoen

Geen stand van zaken
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Verordening woonruimtebemiddeling de raad krijgt beargumenteerd waarom de 

seniorenleeftijd is opgetrokken van 55+ naar 

65+;

er komt een schriftelijk antwoord op het waarom 

van de aanvullende beleidsregel van 

Barendrecht m.b.t. urgentie;

een toelichting op de verschillende punten in de 

zienswijze volgt schriftelijk;

juridisch wordt uitgezocht of het de bedoeling is 

dat na het verlenen van een vergunning nog 

een toetsingsmoment komt of de vergunning 

nog geldig is.

Jurien van den Berg 17-3-2015 M Goedknegt In behandeling

Tijdelijke huisvesting scouting Wethouder komt schriftelijk terug op standpunt 

dat gebouwen instroompunt niet op basis van 

bestemmingsplan moeten worden verwijderd.

Femke de Pijper 7-4-2015 15-5-2015 J van Wolfswinkel 14-4-2015 Raadslid De Leeuwe heeft op 10 april een email 

gestuurd met aanvullende informatie over 

passages in het bestemmingsplan over het 

weghalen van de gebouwen van het 

instroompunt. RIB wordt 12 mei 2015 in college 

besproken.

In behandeling

Uitvoeringsplan Beschermd Wonen Portefeuillehouder stuurt binnen twee  maanden 

met een RIB het uitvoeringsplan zoals bedoeld 

in het raadsvoorstel Beschermd Wonen naar de 

gemeenteraad.

Jeannette Wijnmalen 14-4-2015 9-6-2015 J.L.M.J. Backbier In behandeling

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken
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