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   Toezeggingen aan de raad 2014 e.v. 
Deze lijst wordt door de griffie periodiek geactualiseerd na overleg met het presidium. 

1 Datum  Wie Onderwerp Toezegging Termijn  Afgedaan-svzk Regisseur Afhandeladvies  

2 22/04/13 Rombout 
Van 
Wolfswinkel 

Verordening 
leerlingen-
vervoer 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 Via RIB (137524) De Pijper Afdoen 

3 3/6/14 Van Ginkel 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  

19-05-2015 RIB in de maak. 31-3-2015 
niet haalbaar. Gereed 19-
05-2015.  

De Pijper 
 
 

 

4 23/6/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/3/15 

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. 
 
 
 
 
De EVA heeft gevraagd naar de  kosten gebruik 
recreatiegebied. Alleen melden in vergadering is wat karig, 
graag nog open laten staan. Wordt besproken in het 
eerstvolgende Beraad & Advies. 

 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. 
 
De kosten voor het gebruik 
van de parkeerplaat bij het 
recreatiegebied bij 
griendpop waren € 2,00 per 
bezoeker. Hierbij moest ook 
€ 5.000 borg worden 
gestort. Hiervoor zijn geen 
voorzieningen (elektriciteit, 
toiletten etc) 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 +/- 

Maas Afdoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet afdoen 
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10.000 M². Voor dit gebied 
betaald Abel € 5.000 pacht 
per jaar.  
Aparte RIB maken? 

5 7/7/14 Backbier Voorjaarsnota Notitie over straatverlichting 30 juni 2015 Er komt geen notitie. 
College neemt dit mee in 
beleidsplan openbare 
verlichting.  

Versteeg  

6 14/7/14 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/3/15 

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.  

 
- de wethouder gaat na waarom de raad de RIB m.b.t. 

revitalisering Poortugaal niet ontvangen heeft (dit is punt 6 
op de laatste geactualiseerde lijst). 

 

September 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
07-04-2015 

07-04-15 in college 
(RIB) 
 
 
 
 
 
 
 
(RIB 153986) 

Rijken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijken 

 

8 22/9/14 Van Ginkel Clusterlocaties Er komt een veiligheidscheck voor alle gymzalen op het 
gebied van: 
- looproutes 
- afstanden school/gymzaal 
- gevaarlijke punten in de looproutes  

21-04-2015 RIB in de maak. 31-3-2015 
niet haalbaar. Gereed: 21-
04-2015. 
 

De Pijper  

9 30/9/14 Goedknegt Grex Spui Binnen een half jaar wordt de raad gerapporteerd over de 
onderhandelingen om te komen tot uitvoering van het 
projectplan Spui 

30-03-2015  Rijken  

11 27/10/14 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.  

30-06-2015  Wijnmalen 
Maas 

 

12 28/10/14 Van Ginkel Programma-
begroting 2015 

Geactualiseerde activalijst inclusief staat van onderhoud 
(motie NAP). 
 

31-03-2015 RIB 154938 Dick Afdoen 



3 

 

   Toezeggingen aan de raad 2014 e.v. 
Deze lijst wordt door de griffie periodiek geactualiseerd na overleg met het presidium. 

1 Datum  Wie Onderwerp Toezegging Termijn  Afgedaan-svzk Regisseur Afhandeladvies  

15 10/11/14 
 
 
 

Backbier Programma-
begroting 2015 

N.a.v. vragen van de fractie VVD wordt informatie over beleid 
rond oplaadpalen schriftelijk verstrekt aan de raad.   
 
De wethouder toe heeft gezegd om met een beleidsvoorstel  
naar de raad te komen inzake oplaadpalen elektrische 
voertuigen n.a.v. motie van de VVD tijdens de 
programmabegroting 

Vóór 15-12-
2014 
 
September 
2015 

RIB 139917 Versteeg  

16 10/11/14 Van 
Wolfswinkel 
Backbier 
Goedknegt 
 

Programma-
begroting 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). 
 
 
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).  

Raad van 
december 
2015 

26 mei 2015 in Ontmoeting 
& Dialoog voor 
fundamentele discussie. 
 
 
 
 
31-03-2015 

Maas 
 
 
 
 
 
 
Wunderink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 15/12/14 Van Ginkel Participatie-
verordeningen 

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.  
 

31-03-2015 RIB 139788 in raad 09-03-
2015. 

Maas Afdoen 

28 15/12/14 Van Ginkel Participatie 
verordeningen 

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

31-03-2015 Volgens mij is door Mieke 
toegezegd de raad 
maandelijks op de hoogte te 
houden van de 
ontwikkelingen in de 
participatiewet. Het ging 
met name over de 
maatregelen die genomen 
worden als WWB-ers zich 
niet aan afspraken houden. 
Met Adile was de afspraak 
gemaakt dat Mieke op de 
hoogte zou worden 

Maas  
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gehouden van de 
maatregelen zodat Mieke 
die aan de raad kon 
doorgeven. Tevens wordt 
Mieke op de hoogte 
gehouden door knelpunten 
coaches van 
klachten/bezwaren etc. Ik 
zal bij Mieke navragen of zij 
dit mondeling wil doen of 
dat er maandelijks een 
notitie opgeleverd moet 
worden. 

29 15/12/14 Van Ginkel Participatie 
verordeningen 

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

RIB 24-03-
2015 in 
college.  
Niet 
gehaald: 
RIB in 
college op 
14-04-2015 
+ 
verzending 
raad op  
17-04-2015   

25-03-15: De beleidsregels 
zijn in concept klaar maar 
nog niet met Van Ginkel 
besproken. Dat gebeurd 
z.s.m. 
 
 

Maas  

30 9/2/15 Van Ginkel Begrotings-
wijziging en  
–inrichting voor 
nieuwe taken 
3D AW 

De raad krijgt: 
1. een specificatie van het nieuwe subprogramma 6d 
Wijkteams ad € 775.100 met daarin vermeld welke bedragen 
uit de verschillende subprogramma's 6a-c hieraan zijn toe te 
rekenen; 
2. een geherformuleerd beslispunt 4 van het rv met een 
keuze met de voor- en nadelen over de inbreng van in 2014 
niet bestede middelen in de BAR-organisatie. 

23-02-2015 Lijst van hamerstukken 
gemeenteraad  9 maart 
2015 

Wijnmalen  Afdoen 

31 09/02/15 
 

Van Ginkel Stichting 
Eerstelijns 
Voorzieningen 

De wethouder onderzoekt wat er is gebeurd met de uitnamen 
door de betrokken partijen in het verleden? En of er nog 
mogelijkheden zijn om deze als onderpand te laten dienen 

1 maart (zo 
mogelijk 23 
februari 

RIB 146133 door college 
naar raad gestuurd op 17-
02-2015. 

Maas Afdoen 
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Portland voor de nieuwe lening. 2015 

33 10/2/15 Goedknegt MRDH Aan de MRDH wordt in de 1e vergadering AB gevraagd of er 
twee nieuwe GR  regelingen  aan de raden worden 
voorgelegd 

15-04-2015  Wunderink  

34 10/2/15 Goedknegt Bestemmings-
plan 
Johannapolder 

Vraagt het NRIJ om een overeenkomst op papier mbt de 
invulling van de polder 

09-03-2015   Rijken  

36 9/3/15 Van 
Wolfswinkel 

Onderhoud 
gymzalen 

komt het college met een onderhoudsplanning en een termijn 
waarop het noodzakelijke onderhoud is gepleegd 

23-03-2015 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.  
 

De Pijper Afdoen 

37 9/3/15 Van Ginkel CAI dossier - koppelt  terug wat het gesprek met CIF oplevert.  
- komt zij terug op het medegebruik van het glasvezelnetwerk 
van CIF. 

01-05-2015 
Voor 14-07-
2015 

 Mol  

38 16/3/15 Van 
Wolfswinkel 

Begroting 2015 
Stichting OPO 

- de huidige verhouding tussen het college en het bestuur 
van de stichting OPO; 
- de voortgang en resultaten van het openbaar onderwijs, 
waarvan het college aangeeft daarin verbetering te willen 
aanbrengen. 

30-03-2015 RIB 163049 in college 31-
03-2015. 

De Pijper Afdoen 

39 16/3/15 Van Ginkel Risico- 
management 

- de raad krijgt nadere uitleg/info over het onderdeel Sociale 
werkvoorziening dat een risicopercentage van 50 zou 
hebben, zo blijkt uit het gepresenteerde overzicht. De raad 
weet niet beter dat AW geen sociale werkvoorziening heeft 
en dat dan ook het risicopercentage 0 bedraagt. Hoe kan 
dit?  

23-03-2015 Albrandswaard heeft zelf 
geen Sociale 
werkvoorziening maar 
mensen uit Albrandswaard 
maken daar wel gebruik 
van. Er is daarom ook zeker 
wel een risico is bij de 
uitvoering ( mensen kunnen 
b.v. uitvallen etc.). Het risico 

Maas Afdoen. 
Antwoord door 
griffie per mail 
naar raad 
gestuurd op 
23-03-2015 met 
een aanvulling die 
op 30-03-2015 
per mail naar de 
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kan derhalve niet op 0 
gesteld worden. Op het 
moment van bepalen van 
de risico's voor de BAR 
organisatie waren er nog 
geen sluitende afspraken 
met Promen/gemeente 
Rotterdam en Drechtwerk 
over de bestaande SW 
cliënten. Het risico op 1 
januari 2015 werd daarom 
ingeschat op 50 % van een 
bedrag van maximaal € 
5.000.000 voor 
Barendrecht, 
Albrandswaard en 
Ridderkerk tezamen. 
Inmiddels zijn er weer 
afspraken gemaakt over 
Albrandswaardse inwoners 
(SW clienten) met 
Promen/gemeente 
Rotterdam. Ook met 
Drechtwerk zijn er 
afspraken gemaakt. In 
werkelijkheid is het risico 
inmiddels lager dan de 
ingeschatte 50%. 

raad is gestuurd. 

40 17/3/15 Van Ginkel Sport- en 
ontspannigs-
accommodatie 

- De raad krijgt een overzicht van alle  financiële 
consequenties van alle scenario’s die bestaan 

14-04-2015 Overzicht met financiële 
consequenties in college 
31-03-2015. Worden 
daarna gekoppeld aan de 
RIB. Behandeling in cie. 
van 14-04-2015.  
 

Rijken   
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41 17/3/15 Goedknegt Liquidatie 
Stadregio 

- 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. 

  Wunderink  

42 17/3/15 Goedknegt Verordening 
woonruimte-
bemiddeling 
 

- 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 

  Rijken / 
Van den 
Berg 

 

 


