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Betreft: beantwoording schriftelijke vragen fractie O.P.A. naar aanleiding van de evaluatie pilot 
Buurtnetwerk Rhoon-noord (RIB 1005567). 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van O.P.A. zijn vragen gesteld aan het college van B&W 
 
 
RAADSVRAGEN 
Door de fractie van O.P.A. zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W 
betreffende de evaluatie van het Buurtnetwerk Rhoon-noord. 
 

1. Is er ten opzichte van het beschikbare budget voor de wijk niet erg veel uitgegeven aan 
externen?  

2. Was er bij Sacha Schoonhoven ook sprake van een afkoopsom ivm. haar plotselinge vertrek?  
3. Zijn bij de bedragen die voor Harmsen-procesmanagement worden genoemd de kosten van 

de CROW bijeenkomst inbegrepen?  
4. Er is in 2015 kennelijk geld gebruikt, wat geoormerkt was in 2014 voor het openbaar groen, 

om een vereniging op te richten die vrijwel uitsluitend uit een bestuur bestaat. Klopt dit?  
5. Er is gereedschap voor groenonderhoud aangeschaft waarvan het meeste nooit is gebruikt, 

wat gaat hiermee gebeuren?  
 
 

Antwoord 
 

1. Deze pilot heeft, zoals in de evaluatie te lezen is, “ook capaciteit gevraagd om aansluiting te 
zoeken bij landelijke gelijksoortige experimenten. Door deze aansluiting zijn landelijke 
ervaringen ingezet bij de verdere ontwikkeling van het BNW. Deze ervaringen zijn ook voor 
andere participatietrajecten binnen de gemeente Albrandswaard gebruikt.”  
Overigens is de vraag geen technische maar een politieke en het oordeel laten we graag aan 
de lezer. 

 
2. Nee, Sacha Schoonhoven werd ingehuurd via een detacheringsbureau. 

 
3. Het CROW is een non-profit, servicegerichte kennispartner van professionals op de 

werkterreinen infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Door 



regelmatig bijeenkomsten te organiseren geven zij de mogelijkheid (aan partners) ervaringen 
die worden opgedaan in het werkveld met elkaar te delen. 
Voor de CROW bijeenkomst is niets betaald aan CROW. Er is alleen aan de school waar de 
bijeenkomst plaatsvond een vergoeding gegeven voor koffie en thee. 

 
4. Het geld waarover de vereniging beschikt, was niet geoormerkt of bestemd voor openbaar 

groen. De inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel en notariskosten zijn gefinancierd 
uit het budget dat door het Buurtnetwerk is samengebracht uit sponsoring en ‘gespaard’ 
budget dat was gereserveerd voor de Pilot Burtnetwerk 2013 en 2014. 

 
5. Het gereedschap is aangeschaft met behulp van de eerste ronde van de Voucherregeling. De 

intentie was en is nog steeds dat dit gebruikt kan worden bij acties die door de inwoners van 
Rhoon-Noord worden opgepakt in samenwerking met het Buurtnetwerk en/of Buurtpreventie 
Rhoon-Noord. Denk hierbij aan de Landelijke Opschoondag, Burendag, het vullen van 
bladkorven en het planten van bloembollen. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 
 


