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

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

1 Voorjaarsnota 2015 Notitie over 

straatverlichting

Notitie over straatverlichting. Versteeg Noël 7-7-2014 31-10-2015 Ginkel Mieke, van 28-9-2015 28-09: Beleidsplan is gereed en zal op korte 

termijn in het college worden besproken.

Eind juni zou aan de gemeenteraad het 

beleidsplan openbare verlichting worden 

voorgelegd. Het opstellen van het beleidsplan 

werd uitbesteed aan adviesbureau Infra-Lux. 

Begin april heeft de ambtelijke organisatie het 

eerste concept ontvangen en besproken met de 

verantwoordelijk portefeuillehouder. Het 

conceptrapport behoeft nog aanpassingen en 

moet smart gemaakt worden door onze 

organisatie. Dit vergt enige tijd waardoor er 

vertraging is ontstaan in het aanleveren van het 

beleidsplan aan u de raad. Via een RIB (nr. 

188249) bent u hierover geïnformeerd. Het 

verzoek is om aanleveren van het beleidsplan 

aan de raad uit te stellen tot uiterlijk eind 

oktober. Oorspronkelijke einddatum was 30 juni 

2015. 

In behandeling

2 Geactualiseerde activalijst inclusief staat van 

onderhoud (motie NAP)

Mol Dick 28-10-2014 31-7-2015 Ginkel Mieke, van 17-9-2015 Oorspronkelijk afgedaan door middel van RIB 

154938.  Op 7 april heeft de raad opgemerkt dat 

de staat van onderhoud ontbreekt en de 

toezegging niet is afgedaan. Inmiddels is 

opdracht gegeven tot actualisatie van 

meerjarenonderhoudsplannen (MOP).  De 

Raadsmotie van NAP "slecht onderhoud 

(sport)accommodaties" is afgedaan door RIB 

990883  De MJOP van de gebouwen zijn 

inmiddels opgesteld  en er wordt nu een 

financiële vertaling gemaakt. De einddatum van 

31 juli wordt niet gehaald. voorgesteld wordt om 

de te verschuiven naar 26 augustus. 

Afgehandeld met RIB 998267.

16-09-2015: RIB 992628 moet zijn 990883 en 

RIB  998865 moet zijn 998267.

Afdoen

3 Programmabegroting 2015 (beleidsvoorstel 

oplaadpalen)

Versteeg Noël 10-11-2014 30-9-2015 Goedknegt Marco 19-6-2015 In het beraad en advies Ruimte van 1 

september zal aan de raad verschillende 

keuzemodellen worden voorgelegd hoe er in de 

gemeente Albrandswaard kan worden 

omgegaan met de elektrische oplaadpunten. Bij 

de raad willen we graag peilen wel keuzemodel 

de voorkeur heeft. Het  keuzemodel wat de 

voorkeur heeft zal verder uitgewerkt worden tot 

een beleidsplan.  

In behandeling

4 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)

Maas Quido 10-11-2014 31-12-2015 Ginkel Mieke, van 23-6-2015 De raadsfracties hebben op 26 mei 2015 tijdens 

een ontmoeting en dialoog avond de kaders 

aangegeven die zij in het beleid opgenomen 

willen zien. Dit wordt in september ter toetsing 

in beraad en advies Welzijn wederom 

behandeld. Besluitvorming zal eind 2015 (in 

december) plaatsvinden.

In behandeling

Toezeggingen
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5 MRDH Aan de MRDH wordt in de 1e vergadering AB 

gevraagd of er twee nieuwe GR regelingen aan 

de raden worden voorgelegd.

Wunderink Peter 10-2-2015 30-9-2015 30-12-2015 Goedknegt Marco 16-9-2015 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.

 Oorspronkelijke deadline was 15 april 2015 / 31 

mei 2015.

Einddatum aanpassen

6 Tijdelijke huisvesting scouting Wethouder komt schriftelijk terug op standpunt 

dat gebouwen instroompunt niet op basis van 

bestemmingsplan moeten worden verwijderd.

Pijper Femke, de 7-4-2015 15-5-2015 12-6-2015 Wolfswinkel Johan, van 17-8-2015 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. Vanwege prioritering in 

werkzaamheden is de RIB (185304) 9 juni 2015 

in college besproken. Oorspronkelijke 

einddatum was 15 mei 2015. Raad heeft 30 juni 

2015 aangegeven dat RIB geen antwoord geeft 

op de gestelde vragen door de fractie van de 

NAP en gaat niet akkoord met afdoen.

Via de griffie is aan de NAP gevraagd aan te  

geven welke vragen onvoldoende zijn 

beantwoord, zodat dit alsnog kan worden 

verzorgd.

Afdoen

7 Aanpassen raadsvoorstel motie mobiel 

cameratoezicht

Het raadsvoorstel aanschaf mobiel 

cameratoezicht wordt aangevuld met:

- officiële reactie van de politie op dit voorstel;

- een onderzoek van mobiel cameratoezicht in 

(BAR-)regionaal verband.

Scholte Laura 15-6-2015 14-9-2015 30-10-2015 Wagner Hans 29-9-2015 Voorstel wordt opnieuw in Beraad & Advies 

gebracht op 13 oktober 2015.

Einddatum aanpassen

8 Maximale reistijd leerlingenvervoer verkorten tot 

één uur

Bij vervoerder wordt een inschatting gevraagd 

van de kosten die het verkorten van de 

maximale reistijd tot één uur met zich 

meebrengt.

Pijper Femke, de 15-6-2015 30-6-2015 30-9-2105 Wolfswinkel Johan, van 30-6-2015 Aan de vervoerder is gevraagd aan te geven 

wat de consequenties zijn van deze 

aanpassing. Vervoerder heeft meer tijd 

gevraagd om de (financiële) gevolgen in beeld 

te brengen. Verzoek aan de raad is om de 

deadline van afdoen te verschuiven.

Einddatum aanpassen

9 Terugkoppeling monitoring 3D's JB zegt toe dat bij de eerstvolgende 

terugkoppeling de raad vooraf voorzien wordt 

van cijfermatige informatie.

Wijnmalen Jeannette 15-6-2015 30-9-2015 30-10-2015 Wolfswinkel Johan, van 28-9-2015 Op 14 oktober 2015 vindt de eerstvolgende 

sessie met de raad plaats t.a.v.  monitoring en 

sturing. Volgende week worden de cijfers en het 

achterliggende verhaal besproken met de 

portefeuillehouder. Vandaag is de vraag bij de 

BAR uitgezet of en hoe we ervoor kunnen 

zorgen dat we aan de toezegging  voldoen.

Einddatum aanpassen

10 Beheer- en onderhoudsplan Groene 

Verbinding.

Gemeenteraad ontvangt uiterlijk 30 september 

2015 een beheer- en onderhoudsplan voor de 

Groene Verbinding.

Versteeg Noël 16-6-2015 30-9-2015 8-10-2015 Ginkel Mieke, van 28-9-2015 Beantwoording vindt plaats via RIB met nr. 

1005015. Deze zal 6 oktober in het college 

behandeld worden en na akkoord doorgestuurd 

worden na de raad.

Einddatum aanpassen

11 Voortgang overleg met CIF inzake buitengebied De raad informeren over de voortgang van de 

verglazing door CIF van het buitengebied’.

Mol Dick 31-8-2015 30-11-2015 Ginkel Mieke, van In behandeling

12 Brief van Het Trefpunt over tijdelijke huisvesting 

(590826)

De raad en het Trefpunt krijgen informatie over 

het proces van marktinitiatief en welk 

prijskaartje daaraan hangt.

Pijper Femke, de 31-8-2015 12-10-2015 Ginkel Mieke, van In behandeling

13 Ontwerpbestemmingsplan Polder 

Albrandswaard

- Toezenden aan de raad: fictieve berekening 

bedoeld als uitwerking gebiedsfonds.

- In het raadsvoorstel t.b.v. de vaststelling van 

het bestemmingsplan komt een besluitpunt 

m.b.t. de achter rooilijn.

Rijken Paul 1-9-2015 14-9-2015 Goedknegt Marco 28-9-2015 Het bestemmingsplan is bijgewerkt en 

vastgesteld in de raad van 14-9

bbv-nummer 986940

Afdoen

14 Marktinitiatief Kruisdijk Er komt een aangepast voorstel waarin 

argument 4 wordt geschrapt.

Rijken Paul 7-9-2015 14-9-2015 Goedknegt Marco 28-9-2015 het voorstel is aangepast en besloten in de 

raad van 14-9.

bbv-nummer 982529

Afdoen

15 Oplaadpunten elektrische auto's De raad krijgt een plattegrondje met locaties 

van de reeds bestaande palen.

Mol Dick 7-9-2015 14-9-2015 Goedknegt Marco 22-9-2015 Overzichtskaartje is toegezonden aan raad.

Behandeling in raad van  12 oktober

Afdoen

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken
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16 PvE Vernieuwend woonzorgconcept JB vraagt het bestuur van Argos wat er gebeurt 

met de bewoners van de Klepperwei met 

zorgzwaarte 1, 2 en 3 bij de sluiting van de 

Klepperwei in 2017.

Wijnmalen Jeannette 7-9-2015 7-10-2015 Wolfswinkel Johan, van 24-9-2015 De informatie van Argos Zorggroep is verwerkt 

in een raadsinformatiebrief. Naar verwachting 

behandelt het college de raadsinformatiebrief in 

de vergadering van 29 september.

In behandeling

17 Marktinitiatief Lageweg Bakkersdijk MG zegt toe handhaving te laten kijken naar de 

grondwerkzaamheden ter plaatse en de raad 

tijdens de raadsvergadering van 14 september 

2015 op de hoogte te brengen van de stand 

van zaken.

Rijken Paul 7-9-2015 14-9-2015 Goedknegt Marco 28-9-2015 Het voorstel is uitgesteld tot de 

raadsvergadering van oktober. Er hebben 

grondwerkzaamheden plaatsgevonden en dit is 

gemeld bij DCMR. DCMR heeft aangegeven 

dat dit het saneringswerkzaamheden zijn, met 

de provincie als bevoegd gezag. De 

werkzaamheden verlopen volgens planning.

Afdoen

18 Bestemmingsplan Polder Albrandswaard Wethouder Goedknegt zegt toe de formulering 

in het bestemmingsplan eensluidend te maken 

aan de formulering van de zienswijze van 

Evides. De bestemming van dit stuk van de 

kavel gaat dan van woning naar leiding. Het 

heeft geen gevolgen voor het gebruik van de 

kavel. Bij bebouwing moet men dan wel uit de 

buurt blijven van de leiding, daar mag niet 

gebouwd worden.”

Rijken Paul 15-9-2015 22-9-2015 Goedknegt Marco 28-9-2015 Het bestemmingsplan is bijgewerkt en 

vastgesteld in de raad van 14-9

bbv-nummer 986940

Afdoen

19 Kaders minimabeleid en schuldhulpverlening 

2016-2020

De raad informeren over hoeveel personen tot 

nu toe gebruik hebben gemaakt van het 

minimabeleid.

Maas Quido 21-9-2015 28-9-2015 Ginkel Mieke, van 28-9-2015 Op 28 september 2015 is, in overleg met de 

griffie, het aantal gebruikers van het 

participatiefonds en bijzondere bijstand per mail 

aan de griffie aangeleverd.

Afdoen

20 Aandelenbezit Evides en Eneco Wethouder Van Ginkel heeft toegezegd de 

beantwoording van de vragen Evides en Eneco 

vóór de behandeling van de begroting 

schriftelijk te geven (RIB).

Stoel Rob, van der 21-9-2015 4-10-2015 Ginkel Mieke, van In behandeling

21 Marktinitiatief Palsgraaf Bekrachtiging  geheimhouding toevoegen aan 

raadsvoorstel (voor 12-10-2015).

Rijken Paul 22-9-2015 9-10-2015 Goedknegt Marco In behandeling

22 DCMR Wethouder informeert raad over gewijzigde GR. Mol Dick 22-9-2015 16-11-2015 Goedknegt Marco In behandeling

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

1-10-2015 Pagina 3 van 3


