
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2014 
(verseonnr131057) 

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) 
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) 
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: -

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20:01 uur. 
Hij staat stil bij het ernstige incident in de Waalstraat van afgelopen weekend in Poortugaal. 
Daarna staat de voorzitter stil bij het overlijden van de heer Floor van de Stoep en er volgt 1 
minuut stilte. 
Er zijn vanavond geen afwezigen. 
Bij de vaststelling van de agenda wordt de benoeming van de heer Van Zijl in de 
agendacommissie toegevoegd aan de hamerstukkenlijst. 
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld. 
Tot slot bedankt de voorzitter de bodes hartelijk voor hun ondersteuning van afgelopen jaar. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond. 

3. HETVRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen vanuit de fracties aan het college. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 24 
NOVEMBER 2014 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
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De Lijst Ingekomen Stukken wordt conform voorstel vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. De raad besluit conform: 
De heer J. Gardeitchik te benoemen als eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad; 

b. De raad besluit conform voorstel (122324): 
1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, met in achtneming van de bestuurlijke 
reactie, over te nemen, te weten: 

a. Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond vroegtijdige signalering en 
zorgtoeleiding; 
b. Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond voortijdig schoolverlaten 
en -verzuim; 
c. Het college dient voor de gemeenteraad op hoofdlijnen inzichtelijk te maken wat de 
mate van doelrealisatie in het nieuwe jeugdbeleid is; 
d. Het college dient de raad met regelmaat te informeren over de voortgang in de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
e. Investeer meer dan tot nu toe in de aansluiting van de nulde lijn op eerste en 
tweede lijn; 
f. Maak met de ketenpartners in het veiligheidsdomein goede, sluitende afspraken 
over gegevensuitwisseling; 
g. Voorkom dubbeling van signalerings- en toeleidingsstructuren; 
h. Stel het beleid rond het Centrum Jeugd en Gezin als laagdrempelig inlooppunt bij. 

2. Het college opdracht te geven voor 1 juni 2015 de bestuurlijke toezegging over de 
opvolging van de RKC-aanbevelingen te concretiseren. 

c. De raad besluit conform voorstel (109034): 
1. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Albrandswaard 2008 in te 
trekken; 
2. De Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Albrandswaard 2015 vast 
te stellen, waarin de belangrijkste zaken zijn: 
- de taken en verantwoordelijkheden die door de schoolbesturen en/of gemeente worden 
gedragen; 
- de financiële gevolgen. 

d. De raad besluit: 
de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen ten aanzien van de bijlage bij Raadsinformatiebrief 110158 Overeenkomst met 
CIF. 

e. De raad besluit conform voorstel (108834) vast te stellen: 
- de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 
2015 Albrandswaard 
- de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015 
Albrandswaard 
- de Verordening Hondenbelasting 2015 Albrandswaard 
- de Verordening Rioolheffing 2015 Albrandswaard 
- de Legesverordening 2015 Albrandswaard 
- de Verordening afvalstoffenheffing 2015 Albrandswaard 

f. De raad besluit: 
- de heer R. van Zijl te benoemen als lid van de agendacommissie. 
De voorzitter feliciteert van harte de heer Gardeitchik en de heer Van Zijl met hun nieuwe 
functies en wenst hen veel succes. 

7. INFORMATIEVOORZIENING VERBONDEN PARTIJEN 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
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Daarmee besluit de raad conform voorstel (119044): 
1.De volgende informatiebehoefte vast te stellen bij de verschillende verbonden partijen, gelet 
op de beleidsruimte en financiële middelen die gemoeid zijn met de samenwerking: 

Naam Afspraak informatievoorziening, gelet op mate beleidsruimte en 
omvang financiële risico's 

GR Jeugdhulp Per 3 maanden bijpraten adhv kwartaalrapportages Beraad & Advies 
Welzijn, door portefeuillehouder en eens per jaar voorzitter AB. 

BAR Per 3 maanden bijpraten adhv kwartaalrapportages Beraad & Advies 
Algemeen met portefeuillehouder 

OMMIJ 2 maal per jaar bespreken (mei en september) Beraad & Advies Ruimte 
GEM 
Essendael 

2 maal per jaar bespreken (mei en september) Beraad & Advies Ruimte 
met portefeuillehouder 

DCMR 2 maal per jaar. In september directeur uitnodigen, Beraad & Advies 
Ruimte, informeren van de raad over wat DCMR doet en wat gemeente 
kan vragen; in mei zienswijzeprocedure 

SVHW 2 maal per jaar. In september directeur uitnodigen, Beraad & Advies 
Algemeen, informeren van de raad over wat SVHW doet en wat gemeente 
kan vragen; in mei zienswijzeprocedure 

VRR en VAR 2 maal per jaar. In september stand van zaken en prioriteiten met directeur 
en in mei zienswijze begroting met portefeuillehouder, Beraad & Advies 
Algemeen 

MRDH VA Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Algemeen 
MRDH 
Economie 

Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Algemeen 

NRIJ Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Ruimte 
OGZRR Eens per jaar (mei) bij zienswijzeprocedure, Beraad & Advies Welzijn 
Eneco Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
Evides Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
BNG Eens per jaar (september) met portefeuillehouder in Beraad & Advies 

Algemeen 
Distripark Eens per jaar (mei) met portefeuillehouder in Beraad & Advies Algemeen 

2. Het college op te dragen AB-vergaderingen zoveel mogelijk in samenspraak met de raad 
of fractievoorzitters voor te bereiden en deze vergaderingen terug te koppelen via een 
korte informatienota in een Beraad & Advies -vergadering; 

3. Het college te verzoeken de verbonden partijen op te roepen informatie over AB-
vergaderingen tijdig toe te zenden, zodat afstemming met de raad mogelijk is; 

4. Het college op te dragen om begin 2015 met een raadsvoorstel te komen om de 
wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) te verwerken. 

5. Het college op te dragen bij elke mogelijke nieuwe samenwerking in elk geval twee vragen 
uitgewerkt voor te leggen aan de raad: 
a. Wil onze gemeente samenwerken en waarom? 
b. Zo ja, in welke vorm? 
c. Wat is daarbij de beleidsruimte en het financiële risico? 

6. Het college te verzoeken de nota verbonden partijen te actualiseren en begin 2015 voor te 
leggen aan de raad. 

8. VERORDENINGEN PARTICIPATIEWET 

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. 
Tevens zegt wethouder Van Ginkel toe dat de raad maandelijks op de hoogte wordt gehouden 
over de ontwikkelingen. 
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De fractie van het CDA dient een motie in (motie I, zie bijlage) namens alle fracties over het 
minimabeleid. 

De fractie van de NAP dient een motie in (motie II,.zie bijlage) over Integriteit Participatiewet. 

De fractie PvdA dient amendementen in (amendement A, B, C, D en E, zie bijlagen) over de 
rapportage en evaluatie. Dit geldt voor vijf verordeningen (die van de bestuurlijke boete niet), 
dus dit amendement wordt vijf maal ingediend. 
Daarnaast dient deze fractie een amendement in over de aanpassing van de Verordening 
Tegenprestatie, waardoor de tegenprestatie een vrijwillig karakter krijgt (amendement F, zie 
bijlage). 
Tot slot nog een amendement over een 'gele kaart' die ingediend wordt voordat overgegaan 
wordt tot een sanctie met kortingen bij de Afstemmingsverordening, voor zover het gaat over 
de eerste twee categorieën (niet bij wangedrag e.d.) (amendement G, zie bijlage) 

De fractie PvdA dient vervolgens nog een motie in (motie III, zie bijlage) over beleid voor niet-
uitkeringsgerechtigden. 

De heer Ditvoorst licht op verzoek van de raad toe wat er vooraf gaat aan een verlaging van 
uitkering. 

Stemming over amendementen A t/m E: 
Voor: unaniem 
Daarmee zijn de amendementen A t/m E aangenomen. 

Stemming over amendement F, om de tegenprestatie een vrijwillig karakter te geven: 
Voor: EVA (5), PvdA (2), NAP (2) (9) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2) (12) 
Daarmee is amendement F verworpen. 

Stemverklaring van de fractie EVA: de fractie is teleurgesteld in de wijze waarop het proces 
over dit beleid is gevoerd. De verordening ziet de fractie als laatste strohalm om te controleren 
en het college te helpen. Daarom steunt de fractie alle verordeningen, met uitzondering van 
de verordening van de tegenprestatie. 

Stemverklaring van de fractie PvdA: de fractie is ook heel kritisch geweest over het proces. Na 
de aangenomen amendementen wil de PvdA dan maar zien hoe het beleid wordt 'gemaakt' 
door het college. Op de Verordening van de Tegenprestatie na, daar zijn persoonlijke en 
principiële punten op tegen. 

a. Verordening tegenprestatie Albrandswaard 2015  
Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1) (12) 
Tegen: EVA (5), NAP (2), PvdA (2) (9) 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115108), met inachtneming van amendement A: 
- dé Verordening tegenprestatie Albrandswaard 2015 vast te stellen 

Amendement G, over de zogenoemde 'gele kaart' en verlaging van de uitkering wordt  
ingetrokken. 

b. Afstemmingsverordening participatiewet IOAW en IOAZ Albrandswaard  
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115153), met inachtneming van amendement B: 
- de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IAOZ vast te stellen 
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c. Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive  
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115156): 
- de Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen 

d. Re-integratieverordening participatiewet Albrandswaard 2015  
Stemming over het voorstel: 
Voor: W D (6), EVA (5), PvdA (2), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2) (19) 
Tegen: NAP (2) (2) 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115139), met inachtneming van amendement C: 
- de Re-integratieverordening participatiewet Albrandswaard 2015 vast te stellen 

e. Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Albrandswaard 2015  
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115141), met inachtneming van amendement D: 
- De Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Albrandswaard 2015 vast te stellen 

f. Verordening individuele studie^ en inkomenstoeslag Albrandswaard 2015  
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115160), met inachtneming van amendement E: 
- de Vérordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2015 vast te stellen 

Stemming over motie I, over Minimabeleid: 
Voor: unaniem 
Daarmee is de motie I aangenomen. 

Stemming over motie II, óver Integriteit Participatiewet: 
Voor: NAP (2) (2) 
Tegen: EVA (5), PvdA (2), W D (6), OPA (3), CU/SGP (1), CDA (2) (19) 
Daarmee is motie II verworpen. 

De raad verzoekt, op initiatief van de fractie PvdA, de agendacommissie dit onderwerp, in 
relatie tot de verordening over loonkostensubsidie, mee te geven met het verzoek het te 
agenderen in een Beraad & Advies - vergadering. 

Stemming over motie III, over Beleid voor niet-uitkeringsqerechtiqden: 
Voor: PvdA (2), NAP (2), CU/SGP (1), EVA (5) (10) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (2) (11) 
Daarmee is motie III verworpen. 

9. ZIENSWIJZE BEGROTINGSWIJZIGINGEN (1e, 2e EN 3e TUSSENRAPPORTAGE) BAR 
De CDA-fractie dient een amendement in (amendement H, zie bijlage), over het tijdig 
informeren van de raad en tijdige toezending van stukken voorafgaand aan AB-
vergaderingen. 

Stemming over het amendement H: 
Voor: unaniem 

Daarmee is amendement H aangenomen.  

Stemming over het voorstel: 
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Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115179), met inachtneming van amendement H: 
De volgende zienswijze in te dienen: 
Het ontwerp geeft ons reden tot het maken van de volgende opmerkingen: 

De gemeenteraad wil tijdig geïnformeerd worden bij het constateren van meerkosten, 
zoals de extra inzet van personeel. Dit is nodig om bij te kunnen sturen zodat we niet 
voor verassingen komen staan zoals nu het geval is. Ook gaan we er vanuit dat de 
geconstateerde problemen in de urenregistraties tot het verleden behoren, zodat er geen 
correcties achteraf in rekening gebracht hoeven te worden bij de deelnemende 
gemeenten. 
De gemeenteraad wil tijdige toezending van de stukken zoals de tussenrapportages, 
zodat er tijd is om een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de besluitvorming in het 
algemeen bestuur van de BAR organisatie. Met tijdig wordt bedoeld minimaal zes weken 
voorafgaand aan de week waarin het besluit in het AB genomen wordt, conform artikel 35 
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen." 

10. 3e TUSSENRAPPORTAGE ALBRANDSWAARD 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (115110): 
1. De 3 e Tussenrapportage 2014 voor de begroting 2014 vast te stellen. 

a. De programmabegroting 2014 budgettair neutraal te wijzigen met de volgende punten: 
- Programma Openbare orde & Veiligheid, het budget verhogen met € 7.300 
- Programma Burger & Bestuur, het budget te verlagen met € 136.899 
- Programma Buurt & Buitenruimte, het budget 2014 te verhogen met € 150.057 
- Programma Middelen en Economie, het budget te verlagen met€ 20.458 

2. De volgende mutatie in de reserve vast te stellen: 
- Verlaging van de algemene reserve in 2014 met € 59.542. 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit om 00.10 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
2 februari 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Tegen 

Motie Mtnlrrubeteld Aansenorrien MwWUPpl 

De geroenteraao van Albiardswaatd r i vergadenng ciincn np IS dncwnee»2014 

Getezer 
• H e l VOO-Mel van he l C u f e o t ICC v a s l i l e t i i x j v a n d e V e r z o e n i n g e n met b e ü e k k n g lot de 

Participawwet 

Overwegende dat 
• De gemeente p f 1 januari 2C1E vwar-Tnvrxirrfclik wordt vrcr dn ..rtvcrmg van cie PïrtcpaJtewtïl 
• De jpnpKn l f lm ' t l r i n n l n - v;n rr-ir.1erjrptie -in$tTi.*nent©r en het fronrmaofcieid enyooriaife 

zorgen dal mensen die vanuit een uitkeringssituatie gaai werker er ook financieel op vooruit gaa- n 
Ctae:5 v ar c3' z> i- oe armoedeval tereent komen 

• Het ntiiwabelek] raamvlakker kent rriel tal van andere onderwerpen, 
• Ei turnen de ü c r « f n ! t Alb'andswaard een veelheia aar leges is waarvoo' vefsci' lienu't! 

uitgangspunten gelden 
• Sommige fegetirgen rtzake (vet inimmabekwi niet aSeen consequent*» nebben voor de 

gemnenlelfke financiën maar r x * voor vosten van arden* Burgers 
• Eer rurda-nenteie ssersse ever ret rnmnrateied de irizet en de ooetstetrnjjen daarvan o n t m a k t 

19 van mening dat 
• Eer fundamentele oVicm»» inzake het mnimateMd. waarin aai relevante aspecten worden 

1 « 6 , - i v i et. ahrcref I MM t i » j * mr."» j t i t e .J aai 2e raad wutil? vwge>e>jU v w i i e : l is 

Verrookt hat College 
• Zo spoedig tnogehk n e l d i raad d e (unitameroae dnveuwe te voeren pver beoogde boelen e r 

rnaatscnaitpeljkfl ePecten van het r u r nabeled ovet de praktsche (onlnnogeh^heden m de 
oTvoenng en de firanciele oevokjeri daarvan voor oe T . nima arde'e burgers on do g/jrnwïnte rn 
de u hco-nston van d e n dtacuM» te toetrekken t»j een nieuw op Ie Keilen mnimabektid 

En gaat over tot de orde var oe dag 
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mm** ir 
lagm mts) P^A(Ï) vvbfr) Of*AC\) 

d t o r d n o & w c s c s r c l 

Motie Integriteit Participatiewet 

Oe gemeenteraad van Albrandswaard m vergadering bijeen op 1b december 2014. 

• ( • H f l hebbend Raaosinfoimal elmnf 1CV 55 waarin 1*1 i;a»Kg« si:ingeef geen Btjzondare 
status to zien vwi wan|v?n van (fan.'.* vani twsuiu'wrs waar net gaat <vn 
werkervanngsplaatsan nr*t beh&>3 van uitkering 

overwegende dat 

(.»>.(:', runt bn-i:>u:l van uilite* -<j g«/inn kan weiden a>s gratis werkkracht voor de 
bciie(T«nd* bedt̂ vett, 

- de schi|n remeden moe! worden oat politieke ambtsdragers c*n voortangsposil* hebben 
voor het verknigen van gratis of goedkope werkKracrtt. 
artikel 'I 2 van de Albrandswaardse Gedragscode voor politieke ambtsdragers poMiene 
arrbtsdragers opdraagt dc Ischijn v<r'; tx-vnc-ct'ing le voorkomen bi| privaat-publieke 
sarnertwentingsv-erbander, 
artikel ? 5 van dr; Albramiswaardse Gediagscode voor politieke ambtsdragers politieke 
ambtsdragers opdraagt .rich Ie onthouden van deelname aan de bes uitvorming eert-*-. 
het aanbieden van d*nsten of zaken aan dc gemeente waarmee ht of <rij familiaire of 
vriendschappelijke betrekkingen heeft 
ii., art i " : t. 41c van de Lien eenlewet i el raadsleden e' ivel'ouders verbiecter 
werk ten behoeve van da gemeente aan te nemen, 

draaft het college op 
een artikel in de Gedragscode voo r poMieke ambtsdragers op te nemen waarin 
b:M.iiitilt!f* getmilt^i n r / r i t * leiug hauderidr#id te betracMen btj het inschakelen 
van wcrvkrar.-itc- vanuit dr: ParticipalrAt:' .als ve-oi reguliere diensten en zaken reeds 
neet 

- do aangepaste gedragscode taf goedkeuring aan te bieden aa" de gemeenteraad van 
Albrandswaard. 

c-iii.t.'i: r j*e M I de iade ve de dag 

I I r . I f f JAH 

:ie Nieuwe Albrandswaardse Part.; 
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PVDA 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 15 december 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van 8&W d.d 18 november 2014 
Verofdevw'ng retyenoresfatie 2015 Aibtatufsmêêrd' (raadSYOo^Mnu.-nmer 115081)" 

Bes lu i t : 

Met cnnrept oeslmt vrrwterung Tegenprestatie AlBnneswasm 1015' 

(njmmcr 109156), â s volgt te wijzigen 

Toevoeyen: 

Artikel 8, Rapportage en Evaluatie 
1. Hel College rapporteert p<Tiad<ck, middel; dc Tussenrapportages, de 

Voorjaarsnota en de Begroting, over de beleidsinhoudelijke en financiële 
voortgang van net dooi het gemeentebestuur gevoerde beleid, voortvloeiende uit 
de bevoegdheden ZOals die krachtens dr Participatiewet en de/c verordening bi] 
het rjemeentebestuu' z , j n neergelegd; 

2. Het door fret gemeentebestuur gevoerde beleid wordl minstens eenmaal pe- drie 
j<nit geëvalueerd 

Hernummeren 
Artikel y Inwerkintredmg'wo'dt 'artikel 9 Inwerkingtreding' 
Aitikei 9 C>teettltei' wordt 'artikel 10 Citeettlter 

VOOf \XtncvAi(^t 

Tegen 

Aangenomen.' 
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A H E N D E.M E N T 

•Dè gemeenteraad van AlDraiidswaard, In vergadering bijeen op 15;deceniber 201-d; 

..Kennisgenomen hèbtwnd.vnri hei yoorstbl.yari.CoMegc;yan bSW d.d. ie november £014.. 

li'SCÖO)" 

Bes lu i t : 

•(nüinmei !!Ö9B9--l), alS:vdlót cé wijzlgcn: 

Toevoegen: 

Art ikel IB . Rapportage en.tvaluatlc 
.1. . H«t':Cdliége rapporteert pchgdiek,.midtós do Tussenrapportages, dë 

yoorjursnó»'én.dé'BégYbUjig, over de beleidsinhoudelijke èntrnanaêie, 
VDbrtgarig van lïfil''dóór fltft gpmccnïcbcstviir'govocrdo'bclcidr voortvloeiende uit 
:do:bevóegdheöeri zoals oio krachtens da' Partïdpatiewat en •deze,verordening bij 
het •gemeentebestuur 7JJ11 neergelegd;. 

t . . Het,door het gemeïntebestuur'gèyoerde beteldwordtminstens eenmaal perdrle 
'. .jaar geëvalueerd 

Hernumrneron 
- '.arbAal IB lhtj-ol'.i'.Ing .auda verordening' ivpVdt.'a.til'.aS'lO im.ekklng oude 

•verordening" 

.'- 'Arlitct:! 19/]nivi!rkirigSn;rlïhg;uri Qt eertitel' wrjfclt \iriiSce,r20 inwerking!reding en 

Citeertitel'.-

'En (ja&t üVer Lü-t,<fÉ urd^fVinTïlc; dngy 

Fractie l ' o r j j j i vcn 'd^n je lT j ' i ^^ 

Tègón;... •' , .. 

• '4-iiicshijin?ri I verwarpsn 
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PVDA 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op lb december 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het vooistel van Cotlege van B&W d.d 18 november 2014 
"Re-inlegialievetorórfiry J.toni/Mvajn/ 2015' (raad&voorstetnummer 115085)' 

Besluit: 

(nummer 109SS0), als volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 

Artikel 17, Rapportage en Evaluatie 
t Het College rapporteert periodiek, middels de Tussenrapportages, de 

Vnonanrsnryta en de Begroting, over cle beleidsinhoudelijke en financiële 
voortgang van het doot het gemeentebestuur gevoerde beleid, voortvloeiende uit 
de bevoegdheden zoals die krachtens de Participatiewet en deze verordening bij 
het gemeentebestuur /hu nee-gelegd. 
•!;•! cnnr het gem rnlcbetUlnr giirOUda beleid wordl minstens eenmaal per drie 
jaar geëvalueerd 

Hernummeren 
'Artike' 17 Intrekking oude verordening en overgangsrecht' wordt 'artikel l f l 
Intrekking oude verurdenmg en overgangsrecht' 
'Arli«e! IR Inwerkingtreding en Citeertitel' wordt 'artikel 19 Inwerkingtreding en 
r . i teerl l t i ! 

Amendement tiener) .._ 
Voor Ua^cwve** 

logen 

Aangenomer • vmwereer. 
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AMENDEMENT 

bi; gcrnccnlörii'i.1 yan Albnr'idd'/ioard, iri verandering bijeen óp.]S.dccc'rnbchiOl'l, 

Kenrii&genotitsn hebbend van,hei..voorstel viiii Collegit van B&W d.d. !6 növerribeY;2pld 
'Vfj.'OrfJs/lr'^i' ixt^p^'cn^-ti^^PSrtlcipót^ci 'A7oTarWSW*W#'2W.!^ 
(rvsdïvoorheinummoc-i 

Besluit: 
Ket'concept-besluit 

' ¥erpr<Scri;ng toopkvslcnsüb'iSdic fiirticioatlcv/cl AlbrónöswaariS ZÖl S' 

{nummer I091fjï),.3ls volgtte vyijzlgéh: 

Toevoegen: 

Attikêl.3,,RApportaBc.crt_£valuatic 

1, Mét Collége roppc^efirt %eï^lék/rnkldels;de Tussenraprttnages, de. 
Ve'orjaarsnota en de Éégicpling, oye; de telejdsAihöudelijke.en'.nMndëlè 
tóortgaitg vtin hrit door, hel.gemcêntcbasuidr gevoerde beleid. TOorrvloelendé uit 
'dè''bevoegdheden ^ l'aittclpacletyéf en deze vérordenlng;blJ 
hët.ga'inéèjitébêstuur zijn «sèiyelij'g'd; 

i . Hct.öqbr.nét rjerf<ëehtéc*;tuurgevoerde bëiéld'ivordi minsten;;.eenmaal,per'dile 
Jaar'geëvalueerd 

Hérniimmcrèn 

.. •,- !ArtlSél.3 ihweikingiredliig' en'.Citèeititel' v.<i:dt. ,arllkel''i InKeikingirédiiig qri 
Citeertitel' 

Eh goot over tot de^tddCyên'de d a a , ^ g 

fris CU*; PliMfvütiV rJo>rtJ«ta Al brandv^anrri, 

..'Amcrdcinertt j'BCc.):' \ j l 
• Voo;. - l J n ^ i i i f ! ( 

Tegen: i . 

AaraéiVcrrvbn I «Wwérpsa 
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PVDA 

AMENDEMENT 

Oe gemeenteraad van Albrandswaard, ln vergadering bjeen op 15 december 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 18 november 2014 

"Verordening Individuele studie- en (Momerrsfoeslag Albrntuhtteatti 2015' 

(ratdsYoorstelnummer 11S096)" 

Besluit) 
net cor:cp: ( Vcrordcnng individuele studie en M M M M M f c e 1 IMbpMÈMMf 
2015' (nummer 109194), als volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 

Artikel 1 1 , Rapportage cn Evaluatie 
1. Het Co«lege rapporteert periodiek, middels de Tussenrapportages, de 

Voorjaarsnota en de Begroting, over de bele-dsinrioudehj. ke en (manuele 
voortgang van net door het gemeentebestuur gevoerde beleid, vocrtv'oeiendc u t 
de bevoegdheden zoals die krachtens de Parttc>pat«wet en deze verordening bij 
het gemeentebestuur zijn neergelegd; 

l. Het door net gemeentebestuur gevoerde beleid wordt minstens eenmaal per ct v 

| . l r g e è v r t L i - i - r d 

Hernummeren 
- 'Artikel 11 intrekking oude verordening' wordt 'artikel 12 Intrekking oude 

verordening' 
'Artikel 12 Inwerkingtreding en Citeertitel' wordt^'zjrükel 13 Inwerkingtreding, en 

Fractie Partij >a 

i l ». va- af:r Cr. 

Fn gaat over to; dc oi 

Amendement (letter) KZ. 
Voor u t V * i i < V -

* e S e r 

Aar ; e ' - ' ' e n < . i -worp».- . 
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PVDA 

AMENDEMENT 

Oe gemeenteraad van Albrandswaard. m vergadering bl)een op l i december 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d d 18 november 2014 
Vcurdrrivio Tts;i -io,f,/.jlir PO J.T Albrandstnund' (tdjth rairslftammn ! 15CSI }• 

B e s l u i t : 

IK*: : urK.epl t;t"-.ki I ' i ' i " ..•'i:'-'"."ie; frsenrKrvlaf.-i4 Alhranósrtaard /(JJ.V 

(nummer 10S081), als volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 

Artikel *1 Het updia^ajMMLMD lescnpre*tatic 
4. Het opdragen van een tegenprestatie gebeurt alleen op bas s van vnjwllligheld. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie Partij van de Arbeid 
H J van der 

Amendement (letter) l 
Voor 6 f c » ( ï ) f * > * ( j ) U t f ( l ) ( 5 ) 

mm vvO(4)üf>Ks.; cu/sct* (,) C Ö \ ; > 
U M p — l | verworpen t > i ) 
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# P V D A 
AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, In vergadering bijeen cp 15 december 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van BSW d.d. 18 novembei 2014 

"AfsternmingsverorOenuig IOAW en IOAZ AloraridTMard 201S' (ratósvoatsteimjmmer 

115090)" 

Besluit: 
Het concept besluit •>irsteJ77m/ngxverofdenr>>9 JOAW en IOAZ Albrandswaard 2015' 

(nummer 1Q9B94), a s volgt te wijzigen: 

Toevoegen: 
At Uttel 4. Afzien van verlaging 

1. 
c. de verwijtbare gedraging voor de eerste keer gedurende een 

uitkenngsperiode heeft plaatsgevonden, en voor zovel deze van toepassing 
1$ op de le en 2e categorie zoals bedoeld in art kei 7, artikel B, artikel 12 
en artikel 1+ von de/e verordening. 

En gaat over tot dc orde van de dag. 

Fractie Partij van de Arbeid Albrandswaard,,. 
H.J van der Graaff 

Amerderocnl iletlei) -, 

Voor. 

Togan 

Aaigsnnmen: verA'zrnen 
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Amendement (letter) +"{ 
Voor U yy-jivy t(?<u> 

BRnNDSVVAARD 
Aangenomen / vorwmem 

legen 

AMENDEMENT 

15» gjeiaenhKaas var A«)rarrH*aarc n vrrca.vnrg nr t!. « f f f f l M r X-14 

KdnnsoonrHrw hebeend van de coiceprzieraiiwfz* op Oc 3* t jssenrapponage ï a u tiH H^H 
pitmm«rk 113435] behorend bi raadsvoorstel 11517, 

BESLUIT 

I U É M B 

De zir -H»l onwerp g»*« w i l g«er, reden tot hot maken van opmerMigen • 

En le ytrvanatn door 
" Het ontwet) geelt ons redgn tol h*1 naken van da volgard" apmartcinrj#n 

De gensenle-aac val tijdig 3#".nlrrnw*rd wnrden l>| net constateren van meerkosier zoas 
de extra inzet van pertoneel DU t» nodg om bU ta kunnen sturen zodat we nwt voor 
wfiassnoen komen ttaan zottê nu het geval ts Ook gaan we er v*nul dat de geconslaieeidn 
praHeraen in de gierregrst'aues tot bel veneden behoren, zodat er geen correcties achteraf m 
reaenrg getracht hoeven te werden b§ de deelnemende gemeenten 
Dn gemeenteraad w i t |og* toezending van de stuiver zoals de tussenrapportages zoda: er 
t|d is om rr.r zi«nsw|ze n te dienen voorafgaand aan de beslutvcvming n de algemeen 
DesrjLr van de BAM organisatie Met b|dig wordt bedoeld minimaal zes weken voorafgaand 
aan oa week waann hel beslut m hel AB gencmen wordt oontDrm arta*l 3£ van oe Wet 
ratewansTj iar ipel t lce Kepel lngen * 

en gaat over tot da orde van da dag 

D« trad» CDA. 

Ge<ard Scbutlema*er Han ven ToomOwo 
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PVDA 

MOTIE 

De gemeenteraad van Albrarefcwaarc in vergadenng bi|een op 1!» oecember 7014 

Gelezen de voorstolen van he: college tot vaststelling vat dn VkrcdMninger as uJvloeisel van de 
Paroopaliewxjt | -aaasvr»rs»ellen 115106 115153 115156,115139,115141 115150) 

Constaterende dal 
De Participatiewet oe gemeente de opdracht geeft nt«-gitkanngsgot«m?gden :c ondersteunen 

m Het college in he: Bele«Jsi.adet r*artjc»pal>ewet aangeeft, dat de re-mtegrate-insin/Tientan op 
base van maatwerk desgewenst ingezet *unnen worden voor met•jiftverir.gsgerec-r-'gden 
H« college in de vMdiggerde veranderingen onvödoentse neef: aanjegeven ioe ee 
wete ipe vea citoc tot: •• •; FA jr ng mj»v il.i 
He: college in de voorliggende verevdenmgen prvr/doenos r.eoft aangegeven we* maa;wnrk 
m r)r rs iniegrahe- nstTJmnrrm aangeboden kunnen werden. 

i de veionderiingen die voortvloeien uit de f'alopatewel act*f beied len aanzien van niet-
unkeringigeracMigden nr. tn namen er te verankeren 

Fn j . w cvei tnl * ! «rt*5 vim «te dag 

Motie iromrjjfef) TTT 

Voor P * M O ) M P ( . 0 O M c W r ) ^ f r X t e ) 

Tegen VVD / O ö P r l ( 0 CDf\ ( / ) ( | |J 

•lansÊiraninen / verworpen 
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