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Voorjaarnota 2015 (geen financiele ruimte 

investeringen velden)

pagina 14 Investeringen: Geen financiele ruimte 

voor investeringen in velden voor 

sportverenigingen. Korte memo hierover naar 

raad.

Pijper Femke, de 3-6-2014 22-6-2015 7-7-2015 Ginkel Mieke, van 19-6-2015 Raadsinformatiebrief wordt opgesteld. In de 

raadsinformatiebrief wordt het bijbehorende 

proces en hoe verder te gaan uitgewerkt.  

Einddatum aanpassen

Voorjaarsnota 2015 Notitie over straatverlichting Notitie over straatverlichting. Versteeg Noël 7-7-2014 30-6-2015 31-10-2015 Backbier Jan 19-6-2015 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. 

Einddatum aanpassen

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.

Wijnmalen Jeannette 27-10-2014 30-6-2015 Wolfswinkel Johan, van 22-6-2015 De samenhang tussen de 3D’s 

krijgt vorm in de uitvoering. Wij 

hebben de samenhang met u 

besproken in de bijeenkomst met 

de wijkteams in maart 2015 en 

tijdens de bijeenkomst over 

monitoring en sturing in juni 2015. 

Door de 3D’s in de begroting op te 

nemen in één programma en de 

budgetten te verdelen over 

subprogramma’s borgen we 

eveneens een goede samenhang. 

Ook bij nieuwe beleidstukken, die 

wij aan u voorleggen, zorgen wij 

voor een goede samenhang tussen 

de 3D’s. 

Afdoen

Geactualiseerde activalijst inclusief staat van 

onderhoud (motie NAP)

Mol Dick 28-10-2014 31-7-2015 Ginkel Mieke, van 9-6-2015 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 

resultaten hiervan worden eind juni 2015 

verwacht. Voorstel is om de deadline van 

afdoening te verschuiven naar 31 juli 2015. 

Oorspronkelijke einddatum was 31 maart 2015.

In behandeling

Toezeggingen

Stand van zaken

Losse taken
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Programmabegroting 2015 (beleidsvoorstel 

oplaadpalen)

Versteeg Noël 10-11-2014 30-9-2015 Backbier Jan 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

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

Participatieverordeningen (beleidsregels) De beleidsregels worden in januari 2015 ter 

kennisname naar de raad gestuurd. 

Maas Quido 15-12-2014 3-6-2015 Ginkel Mieke, van 18-6-2015 Is op 1 juni 2015 in het college behandeld. De 

raadsinformatiebrief is op 17 juni aan de raad 

verstuurd en staat als ingekomen stuk voor de 

raad van 7 juli 2015.

Afdoen

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 Goedknegt Marco 9-6-2015 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.

In behandeling

Bestemmingplan Johannapolder Rijken Paul 10-2-2015 30-6-2015 7-7-2015 Goedknegt Marco 18-6-2015 De ondertekening van de overeenkomst, waarin 

het kostenverhaal wordt geregeld, is gepland op 

4 juli, zodat de raad op 7 juli - indien getekend is 

- het bestemmingsplan kan vaststellen.  

.

Einddatum aanpassen

Dossier CAI Wethouder:

  • koppelt terug wat het gesprek met CIF 

oplevert;

  • komt terug op het medegebruik van het 

glasvezelnetwerk van CIF.

Mol Dick 9-3-2015 1-5-2015 Ginkel Mieke, van 15-6-2015 Portefeuillehouder heeft de raad geïnformeerd 

door middel van een informatienota (182590).

Vervolggesprek CIF 17 juni 2015.

Het onderwerp is ingepland voor behandeling in 

Beraad en Advies van 31 augustus 2015

Afdoen
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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.

Pijper Femke, de 9-3-2015 31-7-2015 Wolfswinkel Johan, van 9-6-2015 Portefeuillehouder 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.

Een collega van de afdeling 

Accommodatiebeheer heeft telefonisch contact 

gehad met dhr. R. Steger om toe te lichten hoe 

de controle op legionella verloopt. Daarnaast 

zijn de zogenaamde 'dode einden' van de 

douches verwijderd. Dhr. Steger heeft 

aangegeven dat zijn vragen over de legionella 

naar tevredenheid zijn behandeld.  

We blijven het onderhoud en de schoonmaak 

monitoren. 

De inventarisatie voor het Meerjarenonderhoud 

voor de (sport)accommodaties incl. velden 

wordt in juni afgerond.

Daarna wordt de rapportage naar de raad 

gezonden. oorspronkelijke einddatum was 23 

maart 2015.

In behandeling

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.

Wunderink Peter 17-3-2015 Goedknegt Marco 26-5-2015 Raadsvoorstel (180519) waarin deze vragen 

worden beantwoord is eind mei 2015 

toegestuurd aan de raad.

Afdoen

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 15-6-2015 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.

Afdoen

Uitvoeringsplan Beschermd Wonen Portefeuillehouder stuurt binnen twee  maanden 

met een RIB het uitvoeringsplan zoals bedoeld 

in het raadsvoorstel Beschermd Wonen naar de 

gemeenteraad.

Wijnmalen Jeannette 14-4-2015 9-6-2015 Backbier Jan 9-6-2015 Het uitvoeringsplan wordt u, na behandeling in 

het college, op 10 juni toegestuurd met een 

raadsinformatiebrief (190041)

Afdoen

23-6-2015 Pagina 3 van 4



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

Naam (taak) Omschrijving Meerdere medewerkers Startdatum Einddatum Deadline Verantwoordelijke StatusStand van zaken

Gemeenschapsfonds Er moet een gedegen evaluatie komen waarin 

onder meer staat:

- Wat is er gedaan met het geld?

- Waarom deze Stichting gemeenschapsfonds

Welk besluit is er vorig jaar genomen?

Wat betekent dit voor de Toekomstvisie?

Rijken Paul 18-5-2015 29-6-2015 Ginkel Mieke, van 18-6-2015 Behandeling in beraad en advies 22 juni. Afdoen

BAR-ontwerpbegroting 2016 ( Risicotabel) Toelichting op risicotabel (pag, 18) wordt 

gegeven in de eerste auditcommissie na het 

zomerreces op 7 september 2015.

Stoel Rob, van der 18-5-2015 24-8-2015 Ginkel Mieke, van In behandeling

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.

niet toegewezen 15-6-2015 14-9-2015 Wagner Hans In behandeling

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 Wolfswinkel Johan, van 19-6-2015 Aan de vervoerder is gevraagd aan te geven 

wat de consequenties zijn van deze aanpassing. 

In de Raadsinformatiebrief wordt dit verder 

toegelicht.

In behandeling

SEVP (brief ondernemers) Brief van ondernemers met juridische uitwerking 

van nieuwe, aanvulende voorwaarden, (zie rib 

184042) wordt z.s.m. naar de raad gestuurd.

Maas Quido 15-6-2015 29-6-2015 Ginkel Mieke, van 23-6-2015 Op 18 juni hebben de ondernemers mondeling 

aangegeven dat zij hun brief van 17 april in 

zullen trekken en daarbij hun verzoek om finale 

kwijting.  Op 19 juni 2015 is dit door de SEVP 

per mail bevestigd: "Met het vinden van een 

oplossing voor de aanspraak op de borg door 

de BNG op de Gemeente Albrandswaard, en 

een eensgezinde krachtige visie voor de 

toekomst, is een rechtsgang voorkomen en is 

derhalve de brief van 17 april jl. niet langer van 

toepassing ".

Ook al is de brief van 17 april niet meer van 

toepassing, deze zal met een begeleidende RIB 

via het college alsnog aan de raad worden 

verzonden.

De verschuldigde bedragen zullen door de 

SEVP aan de gemeente overgemaakt worden 

zodra de notaris de benodigde aktes daarvoor 

heeft opgesteld en deze door de participanten 

van de SEVP zijn ondertekend. De notaris heeft 

aangegeven er alles aan te doen om de aktes 

uiterlijk 26 juni 2015 gereed te hebben.

In behandeling

Financiering en aansturing Landschapstafel Gemeenteraad te informeren over de 

financiering en aansturing (inclusief in wiens 

opdracht  hij handelt)  van de kwartiermaker van 

de Landschapstafel

Rijken Paul 16-6-2015 7-7-2015 Goedknegt Marco In behandeling

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 Backbier Jan In behandeling

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken

Geen stand van zaken
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