
Raad 2 februari 2015 

 

   Toezeggingen aan de raad 2015 
1 Datum  Wie Onderwerp Toezegging Termijn  Stand van zaken Afhandeladvies 
2 22/04/13 v. 

Wolfswinkel 
Verordening 
leerlingenvervoer 
2013 

Het college zal aan het eind van schooljaar 2013-2014 evalueren hoe er 
gebruik wordt gemaakt van de opstapplaatsen voor leerlingen die gebruik 
maken van leerlingenvervoer   

Juni 2014 Op termijnagenda 
voor 2e kwartaal 
2014 

 

3 3/6/14 Goedknegt Voorjaarsnota 2015 1. p.14 Investeringen: Geen financiële ruimte voor investeringen in velden voor 
sportverenigingen. De raad krijgt een kort memo hierover in relatie tot het 
sportaccommodatie-beleid  
2. p.14 Ontwikkelprojecten: De driemaandelijkse rapportage over de voortgang 
van de ontwikkelprojecten aan de verantwoordelijk bestuurders wordt ook aan 
de raad gestuurd 

Zsm Memo in de maak 30-
6-14 
 
RIB 120675 

 
 
 
Afdoen 

4 23/6 Backbier NRIJ  Opdracht aan de wethouder om bij de beleidsontwikkeling het organiseren van 
maatschappelijke evenementen  door non-profit organisaties (prijstelling en 
randvoorwaarden) onder de aandacht te brengen en het NRIJ (nogmaals) te 
verzoeken om bijstelling van tarieven voor waardevolle maatschappelijke 
evenementen zonder winstoogmerk. 
 

 Wethouder Backbier 
heeft hiervan melding 
gemaakt in de 
vergadering van het 
AB van het Natuur- en 
recreatieschap 
IJsselmonde op 27 
juni 2014. Er is de 
toezegging hierover 
tzt bij de ontwikkeling 
van beleid rekening te 
houden. 

Afdoen 

5 7/7  Backbier Voorjaarsnota Notitie over straatverlichting Najaar 2014   

6 14/7 Goedknegt 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 en 
de mogelijkheden tot het gebruik van het muziektentje. Ook zal hij toetsen hoe 
het verwachtingsmanagement is geweest over de vergunningprocedure 
richting mogelijke gebruikers van het muziektentje.  

September 
2014 
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7 8/9 Goedknegt MRDH Een globaal overzicht met de effecten van de Economische agenda van de 
MRDH in relatie tot het Albrandswaardse economische beleid. 

Zsm   

8 22/9 Van Ginkel Clusterlocaties Er komt een veiligheidscheck voor alle gymzalen op het gebied van: 
- looproutes 
- afstanden school/gymzaal 
- gevaarlijke punten in de looproutes  

zsm   

9 30/9 Goedknegt Grex Spui Binnen een half jaar wordt de raad gerapporteerd over de onderhandelingen 
om te komen tot uitvoering van het projectplan Spui 

30/3/15   

10 7/10 Van 
Wolfswinkel 

Meerjarenbeleids-
kader/Verordening 
/begroting 2015 
Jeugdhulp 

 vanaf 1 januari 2015 bij de kwartaalrapportages van GR Jeugdhulp de raad te 
informeren over het aantal behandelingen en doorverwijzingen van jeugdigen. 
 

april 2015  Verwerkt in TA 2015 Afdoen 

11 27/10 Van 
Wolfswinkel 

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.  

Begin 2015 
(wordt 2e 
kwartaal) 

  

12 28/10 Van Ginkel Programmabegroting 
2015 

Geactualiseerde activalijst inclusief staat van onderhoud (motie NAP). 
 

1e kwartaal 
2015 

  

13 28/10 Goedknegt Programmabegroting 
2015 

Procesplan huisvesting gemeentehuis wordt  aan de raad voorgelegd. Eind 2014 B&A R 10-2-15 Afdoen 

14 10/11 Backbier Programmabegroting 
2015 

Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de bemensing geregeld wordt 
binnen de gemeente, van het energieloket dat nu gefinancierd wordt vanuit de 
Stadsregio (die wordt opgeheven).  

 

Eind 2014 RIB121932 Afdoen 

15 10/11 Backbier Programmabegroting 
2015 

N.a.v. vragen van de fractie VVD wordt informatie over beleid rond 
oplaadpalen schriftelijk verstrekt aan de raad.   
 

Vóór 15 
december 
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16 10/11 Van 
Wolfswinkel 
Backbier 
Goedknegt 
 

Programmabegroting 
2015 

1.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). 
 
2.Het college publiceert de declaraties van Albrandswaardse bestuurders, 
indien mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 2010 (overgenomen motie 
van EVA).  
 
3.De gemeente Albrandswaard moet streven naar het aanstellen van een 
bedrijfscontactfunctionaris om actief contacten te onderhouden met in 
Albrandswaard gevestigde bedrijven en ondernemingen (overgenomen motie 
van VVD).  
 
4.Het college gaat onderzoeken of de instantie van lantaarns langs de 
rondwegen van ongeveer 20 jaar oud vervangen kunnen worden dimbare led-
verlichting (overgenomen motie van OPA en CU/SGP). 
 

   

17 17/11 Van 
Wolfswinkel 

Meerjarenbeleidskade
r Jeugdhulp 

De bijlage Monitoring 3 D’s bij de ingediende motie II (EVA en PvdA) wordt ter 
hand gesteld aan de werkgroep die bezig is met het opzetten van de 
monitoring, om mee te nemen in de besprekingen.  
 

 Wordt meegenomen: 
daarmee Afdoen. 

Afdoen 

18 17/11 Backbier Huishoudelijke hulp 
2015 en verder 

De raad ontvangt antwoord op de vraag over de criteria voor bijzondere 
bijstand 

Voor 8 
december 
‘14 

9 december in B&W  

19 18/11 Van Ginkel Lokale heffingen 2015 De raad ontvangt antwoord op navolgende vragen:  
1. Leges voor paspoort (en andere reisdocumenten?)  
2. Lijkbezorgingsrechten voor de armen: hoe en waar is dat geregeld?  
3. Leges huwelijksvoltrekking op locaties anders dan nu aangewezen (Oude 
Raadhuis, gemeentehuis, Kasteel van Rhoon);  
4. Standplaatstarieven halve en hele dagen op de verschillende locaties. N.B. 
Standplaatsen op Kikkerstraat zijn verplaatst naar Emmastraat?! 
 

Voor 28 nov Is  beantwoord en zo 
nodig verwerkt in 
verordening. 

Afdoen 

20 24/11 College Geheimhouding RIB 
Sordino 

Naar aanleiding van de vraag van de fractie EVA waarom deze 
raadsinformatiebrief geheim is zegt het college toe, de werkwijze te evalueren 
en alleen geheim te verklaren wat geheim moet zijn en indien nodig daartoe 
informatie te scheiden in openbaar en geheim.  

 Is opgepakt en 
daarmee Afdoen. 

Afdoen 
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21 24/11 Backbier Beleidsplan WMO De raad krijgt de beschikking over het convenant (met daarin bepalingen over 
privacy) dat bij dit onderwerp hoort. 
 

Z.s.m.    

22 1/12 Wolfswinkel Wijziging verordening 
voorzieningen 
huisvesting onderwijs 

- de raad ontvangt eind februari de afrekening onderhoud inclusief een 
overzicht van wat de afgelopen vier jaar is ontvangen en uitgegeven voor 
onderhoud. Indien eind februari niet gehaald wordt, wordt de raad hiervan op 
de hoogte gesteld.  
- de raad ontvangt voor 15 december a.s. antwoord op de vraag of de 
gemeente verantwoordelijk is voor en bewegings- en gymnastiekonderwijs  
 

Eind 
februari 
2015 
 
15 dec 2014 
 

-…….. 
 
 
 

-RIB121726  

 
 
 
 
Afdoen 

23 1/12 Van Ginkel Verordeningen 
participatiewet 

- in het privacy convenant wordt de toestemming van de betrokkene als 
voorwaarde opgenomen.  
- er wordt een korte opsomming geleverd met de redenen voor de keuzes van 
het college die afwijken van de VNG modelverordeningen 
- er wordt een begrippenlijst geleverd 
  
 

? 
 
? 
Begrippen-
lijst wordt 
voor de 
raad van 
15/12 
geleverd 

- Privacy convenant 
wordt naar 
verwachting begin 
2015 in college 
besloten en ter 
kennisgeving aan de 
raad gestuurd 
-Is donderdag 11 
december 2014 
aangeleverd. 
- Is donderdag 11 
december 2014 
aangeleverd. 

 
 
 
 
 
 
 
Afdoen 
 
 
Afdoen 

24 8/12 Van Ginkel 3e TR BAR De wethouder meldt dinsdag 9 december het AB dat de raad van 
Albrandswaard het volgende als zienswijze wil inbrengen: 
- er is een tekort van € 125.000,- (door gebruik van meer dan afgesproken 
standaard uren). De raad weten wat hiervan de consequenties zijn voor de 
gemeente Albrandswaard. 

9 december 
2014 

RIB125204 Afdoen 

25 8/12 Backbier 3eTR Albrandswaard met een notitie te komen m.b.t. de stand van zaken WMO, met name of het 
rijk al een besluit heeft genomen over een extra korting van 145 miljoen (€ 
140.000 structureel voor Albrandswaard) voor huishoudelijke hulp en wat het 
effect van een dergelijke korting is 

15/12/14 RIB124849 Afdoen 
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26 8/12 Van Ginkel 3e TR Albrandswaard na te gaan of de bedragen in het staatje Investeringen in de goede kolom 
staan, met name voor het Trefpunt en het Boerderijtje. 
 

15/12/14 RIB124849 Afdoen 

27 15/12 Van Ginkel Participatieverorde-
ningen 

Wethouder van Ginkel zegt toe, naar aanleiding van een vraag van de 
CU/SGP-fractie, dat zij schriftelijk zal aangeven hoeveel WW’ers er zijn in 
Albrandswaard en hoe deze, en de groep van zo’n 340 mensen in de WWB, is 
samengesteld.  
 

1e kw 2015   

28 15/12 Van Ginkel Participatieverorde-
ningen 

Tevens zegt wethouder Van Ginkel toe dat de raad maandelijks op de hoogte 
wordt gehouden over de ontwikkelingen Participatiewet. 

Feb. 2015   

29 15/12 Van Ginkel Participatieverorde-
ningen 

De beleidsregels worden in januari 2015 t.k. naar de raad gestuurd Jan 2015   

 


