
%% Gemeente
Albrandsuuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 3 JULI 2017
(verseonnr. 1266208)

Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (WD)
V. H. Spruit-Remijn (WD)
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
T.W. van der Knaap (EVA)
R. van Zijl (EVA)
L.M. Heezen (Stem Lokaal)
W. Verduijn (Stem Lokaal)
F. B. van der Stam (Stem Lokaal)
G. Schuitemaker (CDA)
C.J. van Toornburg (CDA)
R. C.S. van Praag (PvdA)
P.B. Rooimans (PvdA)
R A. Steger (NAP)
A.A. Kweekel (NAP)
F.P. van Zaaien (CU/SGP)
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR)
S. M. Remijn-Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR)
L.H. Goudriaan (NOVA)

H. C. Wagner (voorzitter)
R. van der Tempel (griffier)

Wethouders: M. C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaft, J.E. de Leeuwe 

Afwezig: -

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 17.03 uur. Mw. Verduijn van de fractie Stem-Lokaal is nog niet 
aanwezig, zij komt later. Zo ook mw. Spruit van de WD.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De fracties geven hun algemene beschouwingen in de volgorde: Stem-Lokaal, WD, CDA, EVA, GRR, 
PvdA, CU/SGP, NAP, NOVA.

SCHORSING

3. REACTIE COLLEGE
Wethouder Rombout zegt een raadsinformatiebrief toe na de zomer over de wachtlijsten voor ieuqdhulp 
en een over de stand van zaken Klepperwei.

Mw. Vergouwe van de fractie EVA is niet meer aanwezig. Ook wethouder Goedknegt heeft de 
vergadering verlaten.
Mw. Verduijn is tijdens dit agendapunt binnen gekomen.

4. INGEKOMEN STUKKEN
De raad besluit (1238533) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.
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5. HAMERSTUKKEN
a. Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2017

De raad besluit (1220844) conform voorstel (1218500):
1. Geheimhouding op het MPO 2017 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform 

artikel 25 gemeentewet, en artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur, te 
bekrachtigen. De gemeente schaadt haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer 
zij deze gegevens openbaar maakt. Denkt u aan onderhandelposities en 
aanbestedingstrajecten;

2. Het MPO 2017 hoofdrapportage en het MPO 2017 projectenboek vast te stellen;
3. De grondexploitatie Smaak van Poortugaal met een negatief resultaat van ca. € 541.000 af 

te sluiten;
4. De getroffen voorziening van ca. € 535.000 voor het project Smaak van Poortugaal vrij te 

laten vallen en het negatieve resultaat van afgerond € 6.000 ten laste te brengen van de 
Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

5. De Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten te liquideren en het saldo van 
ca. € 209.000 toe te voegen aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

6. Gemeentelijke uren toe te rekenen aan de gemeentelijke initiatieven die als investering zijn 
opgenomen;

7. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve een afdracht te doen ten gunste 
van de verliesvoorziening ad € 634.000;

8. De nabetaling van de geliquideerde OMMIJ ter grootte van ca. € 411.000 toe te voegen 
aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije Reserve;

9. In te stemmen met de herziende grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2017;
10. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties;
11. De historische kosten van de lopende marktinitiatieven ter grootte van ca. € 24.000 te 

storten in de Reserve Ontwikkelingsprojecten Voorbereidingskredieten;
12. De volgende marktinitiatieven af te sluiten en de resultaten van per saldo ca. € 12.000 vrij 

te laten vallen ten gunste van de exploitatie:
a. Achterdijk 11a met een jaarresultaat van: ca. € 13.000 (positief)
b. Achterdijk 34 met een resultaat van: ca. € 1.000 (negatief)

13. Voor de volgende marktinitiatieven een krediet beschikbaar te stellen, met als dekking 
(exploitatie)bijdragen van derden:
a. Rijsdijk-Achterdijk ter grootte van: € 131.000;
b. Rhoonsedijk 38 ter grootte van: € 5.000;
c. Kruisdijk 10 ter grootte van: € 6.000;
d. Lage weg 5 woningen ter grootte van: € 4.000;
e. Rabobankstrip ter grootte van: € 13.000;
f. Palsgraaf ter grootte van: € 13.000;
g. Achterdijk 5 en 7 ter grootte van: € 7.000;
h. Hooge Stee ter grootte van: € 2.000;

14. Vanuit de verschillende projecten een toevoeging te doen aan de reserves:
a. Reserve Strategisch Verbinden ad € 259.533
b. Reserve Vitaal Albrandswaard ad. € 11.280

15. De financiële consequenties vanuit het MPO 2017 op te nemen in de programmabegroting 
2017.

6. JAARSTUKKEN 2016

De voorzitter van de auditcommissie, de heer Schuitemaker, krijgt als eerste het woord. De voorzitter 
van de auditcommissie geeft hij aan dat de auditcommissie adviseert het college décharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid in 2016, onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de 
accountant. Hij licht namens de accountant toe waarom er nog geen getekende accountantsverklaring 
ligt. De accountant heeft wel aangegeven dat een goedkeurende verklaring verwacht mag worden.

Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem 
Tegen:
Het voorstel is daarmee aangenomen.
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De raad besluit (1229291) conform voorstel (1229294):
1. De jaarstukken 2016 met kenmerk 1229299 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 319.305 positief;
3. Het jaarrekeningresultaat te storten in de Algemene reserve;
4. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten van € 325.600 over te hevelen naar 2017 

en ten laste brengen van de Algemene reserve;
5. De mutaties zoals opgenomen in het overzicht Mutaties reserves ad € 19.000 te verwerken in 

de begroting 2017 en ten laste brengen van de Algemene reserve;
6. De restantkredieten uit 2016 zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken ter hoogte van 

€ 724.703 (lasten € 3.123.999, baten € 2.399.296) beschikbaar te stellen in 2017:
7. De volgende reserves te handhaven: 

reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 
reserve Speelruimteplan
reserve Baggeren
reserve Basisonderwijs
reserve Grootonderhoud gebouwen
reserve Onderhoudsvoorziening sportzaal Portland
reserve zwembad Albrandswaard
reserve Sociaal deelfonds.

7. KADERBRIEF 2017-2018

Stem-Lokaal dient een amendement in (amendement A, zie bijlage), mede namens het CDA en NOVA, 
over het schrappen van de onttrekking uit reserve sociaal domein.

De VVD dient een motie in (motie I, zie bijlage) over de verkoop van de aandelen ENECO.

EVA dient een motie in (motie II zie bijlage) over de energietransitie, samen met de fractie VVD.

GRR dient een motie in (motie III, zie bijlage) over handhaving en een motie (motie IV, zie bijlage) over 
de gemeentelijke monumentenlijst.

PvdA dient een motie in (motie V, zie bijlage) over ‘Social Return on Investment’ t.a.v. het zwembad.
En een motie (motie VI, zie bijlage) over bibliotheekwerk en een motie (motie VII, zie bijlage) over een 
vrijwilligersbibliotheek.
Daarnaast dient de PvdA een amendement in (amendement B, zie bijlage)

De fractie CU/SGP dient een motie in (motie VIII, zie bijlage) over een Onderzoek toename vraag 
ondersteuning en zorg, een motie (motie IX, zie bijlage) over de Verhoging capaciteit BOA’s, een motie 
(motie X, zie bijlage) over de OZB voor bedrijven, een motie (motie XI, zie bijlage) over (de subsidie 
voor) een gratis Wifinetwerk, een motie (motie XII, zie bijlage) over Benchmarking vergelijkbare 
gemeenten, een motie (motie XIII, zie bijlage) over Sluipverkeer A29 en tot slot een motie (motie IVX, zie 
bijlage) over Afval- en grondstofbeleid.

De fractie NAP dient een motie in (motie XV, zie bijlage) over Ondersteuning keukentafelgesprek en een 
motie (motie XVI, zie bijlage) over Plafond eigen bijdrage WMO.

Mw. Vergouwe van de fractie EVA voegt zich weer bij de vergadering voor aanvang van de reactie van 
het college op de ingediende moties en amendementen.

Wethouder Rombout zegt een RIB toe over verbeteringen in de Ondersteuning van de cliënt bij het 
keukentafelgesprek. Ook een RIB of een beeldvormend raadsvoorstel zegt zij toe naar aanleiding van de 
motie Plafond van de eigen bijdragen. Na de herfstvakantie zal zij de raad een voorstel doen over de 
toekomst van het bibliotheekwerk, waarbij de raad ook het ingediende subsidieverzoek voorgelegd krijgt.

Burgemeester Wagner zegt toe na te gaan wat is gebeurd met afhandeling van de motie Handhaving 
van de NAP en CU-SGP van 27 juni 2016 (1109743).

Motie III en IV van GRR worden ingetrokken.
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Motie VIII en motie IX van CU/SGP worden ingetrokken. 
De NAP trekt motie XVI in.

Stemming over het amendement A:
Voor: WD (4), PvdA (2), Nap (2), Stem-Lokaal (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2), NOVA (1) (17)
Tegen: EVA (4) (4)
Amendement A is daarmee aangenomen

Stemming over het amendement B:
Voor: unaniem 
Tegen: -
Amendement B is daarmee aangenomen.

Stemming over het geamendeerde voorstel:
Voor: WD (4), EVA (4), PvdA (2), Nap (2), Stem-Lokaal (3), CDA (2), CU/SGP (1), NOVA (1) (19)
Tegen: GRR (2) (2)

Het geamendeerde voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit (1220419) conform voorstel (1220416), met in achtneming van amendement A en B:
1. De 1e Tussenrapportage 2017 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programmabegroting 2017 te wijzigen met de volgende punten:

Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verlagen met € 185.738;
Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 6.700;
Programma Buitenruimte te verhogen met € 204.300;
Programma Financiën te verhogen met € 851.881;
Programma Educatie te verlagen met € 49.402;
Programma Sport te verhogen met € 153.000;
Programma Sociaal domein te verlagen met € 504.800.

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2017 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vast te stellen;

4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2017 en de voltooide moties af te sluiten;
5. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2018, genoemd in onderdeel B, met een aangepast 

inflatiecorrectiepercentage van 1,4% vast te stellen en als kader te beschouwen voor de 
programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021;

6. De in de Voorjaarsnota 2018 bij onderdeel F voorgestelde ombuiging 'Sociaal Domein inboeken 
voordeel sociaal domein (minder in reserve) van 150.000 euro’ te schrappen.

Stemming over motie I:
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is motie I aangenomen 

Stemming over motie II:
Voor: WD (4), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), Stem-Lokaal (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2) (20)
Tegen: NOVA(1)
Daarmee is motie II aangenomen

Motie III is ingetrokken.
Motie IV is ingetrokken.

Stemming over motie V:
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is motie V aangenomen.

Stemming over motie VI: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
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Daarmee is motie VI aangenomen.

Stemming over motie VII:
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is motie VII aangenomen.

Motie VIII is ingetrokken.
Motie IX is ingetrokken.

Stemming over motie X:
Voor: CDA (2), CU/SGP (1), NOVA (1) (4)
Tegen: WD (4), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), Stem-Lokaal (3), GRR (2) (17)
Daarmee is motie X verworpen.

Stemming over motie XI:
Voor: CU/SGP (1) (1)
Tegen: WD (4), EVA (4), PvdA (2), Nap (2), Stem-Lokaal (3), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (20)
Daarmee is motie XI verworpen.

Stemming over motie XII:
Voor: Stem-Lokaal (3), CU/SGP (1) (4)
Tegen: WD (4), EVA (4), PvdA (2), Nap (2), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (17)
Daarmee is motie XII verworpen.

Stemming over motie XIII:
Voor: CU/SGP (1) (1)
Tegen: WD (4), EVA (4), PvdA (2), Nap (2), Stem-Lokaal (3), CDA (2), GRR (2), NOVA (1) (20)
Daarmee is motie XIII verworpen.

Stemming over motie XIV:
Voor: CDA (1, Schuitemaker), CU/SGP (1), NOVA (1) (3)
Tegen: WD (4), EVA (4), PvdA (2), NAP (2), Stem-Lokaal (3), CDA (1, Van Toornburg), GRR (2) (18) 
Daarmee is motie XIV verworpen.

Stemming over motie XV:
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is motie XV aangenomen.

Motie XVI is ingetrokken.

8. SLUITING

De voorzitter sluit om 23.37 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 25 september 2017.

De griffier,

mr. Renske van der Tempel

De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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I

NOVA

ALBRANDSWAARD

(a)
STEM-LOKAAL

Amendement (letter): /\

Voor: WCX«-l) S.t€rrrLoUiX>J('Y
CUlS^PCO, Gk.K-U).^^ L

Aangenomen /.-veoxorpan

AMENDEMENT
schrappen onttrekking uit reserve sociaal domein
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van 
raadsbesluit nummer 1220419 met kenmerk/BBVnr 1219644 inzake Kaderbrief 2017-2018 
Albrandswaard
Constaterende dat
• In de voorjaarsnota 2018 een geplande ombuiging voorgesteld wordt door 150.000 euro te 
onttrekken aan de “reserve sociaal domein”.
- Deze onttrekking uit de reserve sociaal domein ten goede komt aan de algemene middelen en niet ten 
goede komt aan zorg gerelateerde taken.
- De reserve sociaal domein opgezet is om voldoende middelen ter beschikking te houden voor het 
sociale domein.
Overweegende dat
- Het onttrekken van middelen uit de reserve sociaal domein, die niet gebruikt worden voor zorgtaken, 
in tegenspraak is met twee eerdere besluiten. Namelijk:
I: het amendement 112225 over de vorming en instandhouding van de reserve sociaal domein eerder 
met een grote meerderheid van stemmen (door 19 van de 21 raadsleden) aangenomen dd 10 november 
2014.
2: in tegenspraak met het college programma 2016-2018 van het huidige zittende college.
In het amendement voor vorming van de reserve sociaal domein en het college programma 2016 - 
2018 wordt omschreven alle resultaten in het sociale domein te verrekenen met de “reserve Sociaal 
domein”,
En de omvang van de reserve niet eerder te evalueren dan juni 2018 na een besluit over de 
jaarrekening 2017.
- Het college vooruit loopt op een geplande evaluatie in 2018 door nu al 150.000 euro uit het sociale 
domein te halen voor niet zorg gerelateerde taken, en zonder enige vorm van evaluatie samen met de 
raad.
- De kosten voor het schrappen van de onttrekking uit het sociale domein kunnen worden verrekend 
met het positieve saldo voortkomend uit de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2017 kenmerk 
1237338.

Besluit
Toe te voegen een 6‘k besluitpunt met onderstaande tekst

6. De in de Voorjaarsnota 2018 bij onderdeel F voorgestelde ombuiging
“Sociaal Domein inboeken voordeel sociaal domein (minder in reserve) van 150.000 euro”
te schrappen.

De fractie Nova 
L.Goudriaan

6/24



#PvdA
AMENDEMENT

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 9 Mei 2017

"Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard' (raadsvoorstelnummer 1220416)"

Constaterende dat,

• Het college een raadsinformatiebrief (kenmerk 1237338) heeft verspreid waarin 

de gevolgen van de meicirculaire worden gepresenteerd,

• De meicirculaire de financiële ruimte biedt om het inflatiepercentage voor de 

komende begroting aan te passen van 0% naar 1,4%,

• Deze verruiming nog niet als kader onderdeel uitmaakt van de Kaderbrief en de 

bijbehorende besluiten.

Besluit het voorstel als volgt te wijzigen:

Beslispunt 5 veranderen in:

5. De uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2018, genoemd in onderdeel B, met een 
aangepast inflatiecorrectiepercentage van 1,4% vast te stellen en als kader te 
beschouwen voor de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

PvdA Albrandswaard.

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Amendement (letter): 
Voor: cV'C'O'*?'"0

Tegen:

Aangenomen / verworpen
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ALBRANDSWAARD —
MOTIE Aangenomen / verworpen

Motie (rom.cijfer): j
Voor: UtryTin i e r-o

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Overwegende dal:

P Na de beide bijzondere vergadering van aandeelhouders (BvBA) van Eneco in november 2016 
en januari 2017 de splitsing van Eneco in een Netwerkgroep en een Energiebedrijf een feit is.

P De bedrijfsvoering van een energiebedrijf of het hebben van aandelen daarin geen publieke 
taak en daarmee geen overheidsaangelegenheid is.

P Deze mening door de wet FIDO wordt onderschreven.
P De teruglopende inkomsten vanuit het dividend van het Energiebedrijf al in de voorjaarsnota 

zijn verwerkt.
P Vanuit de gemeente Rotterdam reeds is aangegeven dat verkoop van de aandelen een reële 

optie is.
P De opbrengst van deze aandelen op verschillende manieren ten goede kan komen aan de 

Albrandswaardse samenleving.
P Vooruitlopend op de besluitvorming binnen de aandeelhouders van het energiebedrijf het 

college een richting kan worden gegeven in de discussie rond wel of niet verkopen van de 
aandelen.

Verzoekt het college om:

P In de aanloop naar de besluitvorming de verkoop van de aandelen van het energiebedrijf te 
onderzoeken en met een voorstel naar de raad te komen.

P De raad, gezien de naar verwachting snelle besluitvorming in korte termijnen, nauw te 
betrekken en aangesloten te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

R. van Meijbeek
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EVA

Motie Energietransitie lokaal

Indieners EVA fractie

Woordvoerder Thomas van der Knaap

Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 
bijeen op 3 juli 2017

Constaterende dat;
□ Er landelijk en regionaal sterke ontwikkelingen zijn in de elektriciteit en gasinfrastructuur.
O Lokaal de eerste effecten merkbaar van zijn, zoals aanleg van decentrale opwek van energie, laadnet- 

werken.
O De veranderingen op termijn een veel grotere impact zullen gaan hebben op bewoners en bedrijven.
□ Onder andere doordat de regionale netbeheerder de wens uitspreekt te stoppen met aanleggen en ver

vangen van aardgasnetwerken.
□ De kadernota spreekt over het opstellen van een energievisie, maar de omschrijving van het beoogde 

resultaat algemeen is.

Overwegende dat:
□ Op dit moment onduidelijk is wat deze ontwikkeling concreet betekent voor bewoners en bedrijven.
O Het hierdoor voor bewoners bij nieuwbouw of renovatie van woningen lastiger is te anticiperen op de

toekomst en mogelijk onnodige maatschappelijke kosten worden gemaakt.
□ Deze investeringsmomenten bovendien niet maximaal benut worden om invulling te geven aan een 

duurzamere energievoorziening.
□ Een meer concrete doorvertaling van deze ontwikkeling voor bewoners en bedrijven gewenst is.

Roept het college op;
□ Naast het opstellen van een visie op energie de impact van de energietransitie te concretiseren naar lo

kale effecten.
□ Dit onder andere te doen middels;

o Het formuleren van een ambitie
o In kaart brengen van keuze mogelijkheden, scenario's en bijbehorende effecten aangaande al

ternatieve energiebronnen
o Betrekken van bewoners, bedrijven een maatschappelijke partners zoals woningbouwcorpora

ties
o Faciliteren van de discussie hieromtrent in de raad 
o Opstellen van een meerjarenplanning

Fractie WD

/ "Ti
Motie (rom.cijfer); JJ-" .
Voor:PV/UO .
CU/S6P£

Tegen:

Aangenomen /azefwoepefi
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GRR
Motie Handhaving

Gelezen raadsvoorstel ‘met kenmerk 1220416’.

Overwegende de:
• Een steeds vaker gehoord geluid vanuit de samenleving is dat er geen handhaving is in

Albrandswaard.
• Dat deze handhaving vooral moet worden gedaan uit een oogpunt van openbare orde en

veiligheid (de politie) maar ook vanuit de gemeente (bijzondere opsporingsambtenaren 
en het team vergunningverlening & handhaving.

• Dat de gemeente hier een nadrukkelijke eigen taak en verantwoordelijkheid heeft

• Dat het wenselijk is om enerzijds het veiligheidsgevoel te bevorderen maar anderzijds ook

burgers duidelijk te maken dat regels (zoals: APV, bestemmingsplan e.d.) naleving 
verdienen om daarmee een beheersbare samenleving te organiseren.

• Door het gebrek aan handhaving mensen de regels minder serieus nemen.

• Dit zorgt voor een kettingreactie door mensen die doordat een ander "weg komf met de
overtreding van regels, mensen zelf ook dingen doen die ze zelf willen maar die tegen de 
regels ingaan.

Roept het college daarom op:

Je gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

• Om handhaving een prioriteit te maken van het college en hier zichtbaar mee aan de 

slag te gaan

• En roept het college op om te komen tot een voor bestuur, ondernemers en inwoners 

herkenbare en uitvoerbare handhavingsnota.

Getekend,

En gaat over tot de orde van de dag,
Motie (rom.cijfer): Jli 
Voor:

Tegen:

Aangenomen / verworpen

Groep Ram - Remijn
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GRR
Motie Monumenten

Gelezen raadsvoorstel ‘met kenmerk 1220416“.

Overwegende dat:
• Er gebouwen en dorpsgezichten met cultuurhistorische waarde in Albrandswaard zi)n, die de 

moeite waard zijn om te behouden
• De gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de Rijksmonumenten
« Het voor vele inwoners onduidelijk is welke panden monumenten zijn en welke niet.
• Er vele oanden op de gemeentelijke monumentenlijst staan.
• Het onderhoud aan de gemeentelijke monumenten niet altijd op de voorgeschreven wijze 

wordt uitgevoerd en handhaving hierop ontbreekt.
• Dat de gebouwen nog in stand zijn, is met name te danken aan de eigenaren.
• Eigenaren door de vele regels omtrent monumenten niet altijd voldoende ruimte krijgen voor 

eigentijdse aanpassingen
• Plaatsing op een gemeentelijke monumentenlijst geeft verplichtingen, zowel voor de eigenaar 

als de gemeente.
• Daarom moet de bestaande lijst nog eens goed tegen het licht worden gehouden om te 

voorkomen dat er onnodige beperkingen worden opgelegd aan eigenaren terwijl de gemeente 
niet voldoende in staat is om haar steentje bij te dragen.

..oept het college daarom op:
Om de gemeentelijke monumentenlijst eens kritisch te bekijken. Daarbij verzoeken wij het college om
met een voorstel te komen waarbij rekening gehouden wordt met het volgende:

• Alleen gebouwen met een daadwerkelijke geschiedenis horen op een (gemeentelijke) 
monumentenlijst.

• Naast een beleid moet er ook een uitvoeringsprogramma zijn dat de gebruiksmogelijkheden 
van de eigenaar van gemeentelijke monumenten niet (te veel) beperkt.

• De mogelijkheden beoordelen of er maatregelen zijn die de gemeente kan bieden om de 
eigenaar te helpen om zijn pand te onderhouden. Waarbij rekening wordt gehouden dat 
Gemeenschapsgeld niet kan worden ingezet om monumenten te kopen of eigenaren, die niet 
aan hun verplichtingen voldoen en hun bezit verwaarlozen, te subsidiëren.

En gaat over tot de orde van de dag. “(^

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Groep Ram - Remijn

Getekend.

Aangenomen / verworpen

Suzanne Remijn
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PvdA
Motie (rom.cijfer):
Voor: UAC*'V©VV'

Tegen:

MOTIE Aangenomen/verworpen

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 9 Mei 2017

"Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard' (raadsvoorstelnummer 1220416)'

Constaterende dat,
• De raad in zijn vergadering van 8 november 2016 unaniem een motie heeft 

aangenomen die oproept tot het behoud van het binnenbad in Albrandswaard;

Overwegende dat,
• Het college bezig Is te onderzoeken of het langer openhouden van het binnenbad 

mogelijk is, en hiertoe besluitvorming voorbereid richting vaststelling van de 

begroting in november van dit jaar.

• Het er naar uitziet dat dit niet mogelijk is zonder een substantiële financiële 

bijdrage van de gemeente;
• Er ook veel externe (commerciële) partijen hierin zullen participeren;

• De gemeente, in het kader van de Participatiewet, bij het afsluiten van contracten 

e.d. aan externe (contract)partijen een bijdrage vraagt in het kader van de Social 

Return on Investment;

Is van mening dat,

• Een dergelijke bijdrage ook kan en moet worden gevraagd aan externe partijen, 
als de gemeente daadwerkelijk een substantiële financiële bijdrage gaat leveren 

aan het openhouden van het binnenbad Albrandswaard;

Roept het college op:
• Bij een financiële bijdrage vanuit de gemeente bij het openhouden van het

binnenbad Albrandswaard, alle relevante betrokken partijen een tegenprestatie te 
vragen, zoals dat gebruikelijk is in het kader van de Participatiewet in de vorm 

'Social Return on Investment';

En gaat over tot de orde van de dag,
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PvdA
Motie (rom.cijfer): ^JÜ

Voor: v CV'T'

Tegen:

Aangenomen / verworpen

MOTIE

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 9 Mei 2017

"Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard' (raadsvoorstelnummer 1220416)"

Constaterende dat,
• Het college de raad op 13 december 2016 middels een raadsinformatiebrief heeft 

geïnformeerd over het niet continueren van de samenwerking met Barendrecht in 

de gezamenlijke vestiging in Carnisselande;

• De raad in zijn vergadering van 19 december 2016 een motie heeft aangenomen 

die oproept tot het behoud van voorzieningen in Albrandswaard;

• Het college sindsdien in discussie is met het bibliotheeknetwerk over de 

inhoudelijke kwantitatieve en kwalitatieve invulling van het bibliotheekwerk in 

Albrandswaard;

Overwegende dat,
• Veel bewoners het belangrijk vinden dat het voorzieningenniveau in de gemeente 

op niveau blijft;

• Het bibliotheeknetwerk een waardevolle ondersteuning biedt op het gebied van 

taalontwikkeling en leesbevordering op de scholen in Albrandswaard;

• Er naar aanleiding van het besluit te stoppen met de samenwerking met 

Barendrecht mogelijk gelden vrijvallen in de begroting;

Xs van mening dat,

• De ondersteuning van het bibliotheeknetwerk in het kader van taalontwikkeling en 

leesbevordering op de basisscholen in Albrandswaard belangrijk is en 

gecontinueerd dient te worden;

• de kwaliteit van de dienstverlening van het bibliotheeknetwerk in de discussie 

over de toekomst van het bibliotheekwerk als uitgangspunt moet worden 

genomen;

• eventuele financiële voor- of nadelen, een gevolg zijn van deze inhoudelijke 

kwalitatieve discussie

• de discussie met de raad over de toekomst van het bibliotheekwerk nog voor de 

vaststelling van de begroting 2018 dient plaats te vinden;
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Roept het college op:
• direct na het zomerreces te komen met een inhoudelijk voorstel over de toekomst 

van het bibliotheekwerk in Albrandswaard, inclusief financiële gevolgen;

En gaat over tot de orde van de dag,
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PvdA
Motie (rom.cijfer):J/
Voor: v wrx'r'O C\AA

Tegen:

Aangenomen / verworpen
MOTIE

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 3 juli 2017,

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 9 Mei 2017

"Kaderbrief 2017-2018 Albrandswaard' (raadsvoorstelnummer 1220416)"

Constaterende dat,

• Het college de raad op 13 december 2016 middels een raadsinformatiebrief heeft 

geinformeerd over het niet continueren van de samenwerking met Barendrecht in 

de gezamenlijke vestiging in Camisselande;

• De raad in zijn vergadering van 19 december 2016 een motie heeft aangenomen 

die oproept tot het behoud van voorzieningen in Albrandswaard;

• Er op dit moment een 'vrijwilligersbibliotheek' bestaat in de kern Poortugaal en de 

wijk Portland;

• Deze 'vrijwilligersbibliotheek' inmiddels een belangrijke ontmoetingsplaats in de 

wijk is geworden

Overwegende dat,
• Er in de kern Rhoon een dergelijke 'vrijwllligers-blibliotheek' ontbreekt;

Is van mening dat,

• Een dergelijke 'vrijwilligersbibliotheek' binnen de kern Rhoon eenzelfde rol en 

positie kan krijgen als de vestigingen in Poortugaal en Portland hebben;

• De realisatie van een dergelijke vestiging ook binnen de kern Rhoon wenselijk zou 

kunnen zijn;

Roept het college op:
• De realisatie van een vrijwilligers-bibliotheek, inclusief ontmoetingsfunctie, 

onderdeel te maken van de inhoudelijke discussie over de toekomst van het 

bibliotheekwerk binnen Albrandswaard;

En gaat over tot de orde van de dag,
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Albrandswaard: 03 Juli 2017

Christenunie SGP
Albrandswaard

Motie: Onderzoek toename vraag ondersteuning en 
zorg
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
- Naar verwachting zullen de rijksbijdragen terug gaan lopen. Dit blijft een aandachtspunt in het 

sociaal domein.
- Ook zien we een toename van inwoners die een beroep doen op ondersteuning en zorg vanuit de 

gemeente.

Overwegende dat:
Het college maar een beperkte invloed heeft op de bezuinigingen, vanuit het Rijk, op de 
rijksbijdragen in het sociaal domein.
Er wel al wordt nagedacht over hoe er 'bijgestuurd' kan worden binnen het sociaal domein. 
Alvorens er nagedacht wordt of en hoe er 'bijgestuurd’ kan worden binnen het sociaal domein, 
het wenselijk is de exacte oorzaken van de toename van de vraag naar ondersteuning en zorg in 
kaart te brengen.

- Het de bedoeling van de transitie van de zorg en ondersteuning taken van het Rijk naar de 
gemeenten was dat de eerstelijns (goedkopere) zorg zou toenemen en de meer 
gespecialiseerdere (en duurdere) zorg zou afnemen.

Verzoekt het college:
- Een onderzoek te doen naar de oorzaken van de toename van de vraag naar ondersteuning en 

zorg in Albrandswaard.
In het onderzoek de veranderingen van vraag naar ondersteuning en zorg van meer 
gespecialiseerde zorg (tweede- en derdelijns zorg) mee te nemen.
De resultaten van het onderzoek voor de behandeling van de begroting 2018-2021 naar de 
gemeenteraad te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

Motie (rom.cijfer): 

Voor:

Tegen:

-2^ ^

Aangenomen / verworpen

"0e beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo’n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderhedeng
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Albrandswaard: 03 Juli 2017

Christenunie SGP
Albrandswaard

Motie: Verhoging capaciteit BUITENGEWOON 
OPSPORINGSAMBTENAAR(BOA)
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
De laatste jaren meer toezicht- en handhavingstaken op het gebied van leefbaarheid zijn 
ondergebracht als wettelijke taak op het niveau van de gemeenten, individueel of in 
samenwerkingsverband, zoals bij de Drank- en Horecawet.
Er daarnaast veel controletaken liggen op het gebied van naleving van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de Afvalstoffenverordening en de Wegenverkeerswet.

- De gemeente voor deze taken een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Boa) in dienst heeft.
- De inzet van de BOA's door de inwoners en winkeliers zeer gewaardeerd wordt.

Er de bestuurlijke wens bestaat om het algehele handhavingsniveau te verhogen.
Er momenteel een tekort wordt geconstateerd aan toezicht en handhaving inzake onder andere 
de Drank- en Horecawet, alsmede behoefte aan extra ondersteuning in het buitengebied.

Overwegende dat:
- Om de door de overheid en Raad gewenste handhavingstaken voor de komende jaren te kunnen 

uitvoeren het noodzakelijk is hierin te investeren.
Er door de invoering van de nieuwe wet natuurbescherming (ter vervanging van de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet) meer handhavingstaken in 
het buitengebied zal ontstaan.
Door landelijke ontwikkelingen meer leefbaarheidstaken in het gemeentelijk takenpakket komen 
en criminaliteitsbestrijding met nog meer nadruk bij de politie komt te liggen.
Het alleen al om deze redenen gewenst is om de inzet van de huidige BOA capaciteit te 
continueren en zelfs te verhogen.

Verzoekt het college:
De benodigde structurele middelen voor extra BOA capaciteit (geschat zijnde € 87.000,-) voor het 
jaar 2017 ten laste te brengen van de algemene reserve, en voor 2018 en daaropvolgend ruimte 
te vinden in de meerjarenbegroting.

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter Aangenomen / verworpen

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetlneerden.zwakkeren en minderhedenI

17/24



Albrandswaard: 03 Juli 2017

Christenunie SGP
Albrandswaard

Motie: Eén OZB-rekening
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
- Het een goede zaak is als het college de controle op leegstaande winkelpanden gaat 

aanscherpen.
De gemeente Albrandswaard nu voor bedrijfspanden twee aparte OZB-rekeningen stuurt naar 
eigenaren en gebruikers.
Als er geen huurder is, loopt de gemeente OZB mis, die uiteindelijk wordt betaald door alle 
eigenaren van woningen en alle eigenaren van bedrijfspanden.
Diverse gemeenten sturen al sucoesvol één OZB-rekening aan de eigenaar van het bedrijfspand 
met een eigenaarsdeel en een huurdersdeel.

- Er voor woningen al een vergelijkbare aanpak is, daar krijgt alleen de eigenaar een OZB- rekening 
en de huurder niet.

Overwegende dat:
er twee grote voordelen aan dit plan zijn dat;

Eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het verhuren van hun bedrijfspand en de rekening niet 
wordt doorgeschoven aan Albrandswaardse woningeigenaren en bedrijfspand eigenaren, dit 
betekent minder lasten voor ondernemers.

- Er is een boete op leegstand, waardoor het bijvoorbeeld in de centra veel minder aantrekkelijk 
wordt om winkels leeg te laten staan.

Verzoekt het college:
Om een plan (eventueel met meerdere scenario's) uit te werken om in Albrandswaard één OZB- 
rekening naar de eigenaar van een bedrijfspand te sturen met een eigenaars- en een 
gebruikersdeel in plaats van twee verschillende OZB-rekeningen aan de eigenaar en de gebruiker. 
Bij dit plan de voor- en nadelen inzichtelijk te maken, zodat de raad een goed geïnformeerde 
keuze kan maken bij de behandeling van de begroting 2018-2021.

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

Motie (rom.cijfer): ^7^ 
Voor: c oAU ), O-tfeC=>P(

TegemWXXM.tV'UM.
<^~KL2\ (*;

Aangenomen-/ verworpen

O, NX>/Ati)

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden"
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Albrandswaard: 03 Juli 2017

Christenunie SGP
Albrandswaard

Motie: WiFi4EU
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
- de Europese Unie een nieuwe subsidieregeling heeft gelanceerd met de naam WiFi4EU;
- deze subsidieregeling financiële ondersteuning biedt bij de installatie van gratis openbare wifi 

voorzieningen op plaatsen waar een dergelijk openbaar of particulier aanbod nog niet bestaat, in 
6000 a 8000 gemeenten in de hele EU;

- het hierbij gaat om snel en gratis internet op drukbezochte openbare plaatsen zoals onder meer 
in centra, parken, pleinen, bibliotheken en buitengebieden;
lokale overheden zoals gemeenten de mogelijkheid krijgen subsidie aan te vragen.

Overwegende dat:
De gemeente steeds meer via digitale middelen in contact probeert te staan met haar inwoners. 
De gemeenteraad met de Verordening elektronische kennisgeving het mogelijk heeft gemaakt dat 
juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgevingen.
De gemeente op dit moment nog niet beschikt over gratis openbare wifivoorzieningen.
Een gratis openbare wifivoorziening het digitale contact met de inwoners kan stimuleren en een 
bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de buitengebieden en 
andere openbare locaties.
Deze nieuwe subsidieregeling derhalve interessant is voor Albrandswaard.

- Spoed vereist is, in verband met het 'wie het eerst komt, het eerst maalt principe.

Verzoekt het college:
- In kaart te brengen welke openbare locaties zij het meest geschikt achten voor het aanbieden 

van een gratis openbaar wifi netwerk.
Ervoor zorg te dragen dat op het moment dat deze subsidieregeling geopend wordt, Gemeente 
Albrandswaard (wellicht in BAR combinatie) onverwijld een aanvraag indient

En gaat over tot de orde van de dag

Motie(rom.cijfer):

vooncu'SGrrry
Tegen:WO(V,). EWK<-0 , S~Lt2>J tOfjU },
! J fS P( i), 'Rjo^TM l \ <3£X_U), IOO t/A O )
Aangenomen / verworpen

Christenunie SGP

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden|
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Albrandswaard: 03 Juli 2017 
Motie nummer

Christenunie SGP
Albrandswaard

Motie: Benchmarking vergelijkbare gemeenten
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
In sommige collegevoorstellen en rapportages wordt gerefereerd aan vergelijkbare 
gemeenten (zogenaamd benchmarking).
Tevens dat niet altijd dezelfde gemeenten worden genoemd/gebruikt, dan wel 
specifiek de gemeentenamen worden vermeld.

Overwegende dat:
Eenheid en eenvoud van voorstellen en rapportages bijdraagt aan de beeldvorming en 
oordeelsvorming van de raad en de inwoners.

- Voorkomen moet worden dat slechts wordt vergeleken met die gemeenten waarbij de 
parameter gunstig of juist ongunstig afsteekt (zogenaamd 'selectief winkelen').
En dat dit geldt voor zowel de raad als het college.
Een vastgestelde groep van 10 vergelijkbare gemeenten dit kan bewerkstelligen.

Verzoekt het college:
- Een voorstel aan de raad te doen over de geselecteerde 10 gemeenten die vergelijkbaar zijn met 

de gemeente Albrandswaard. (Daarbij de wens vergelijkbare zelfstandige gemeenten, als wel ook 
gemeenten in een soort gelijke samenwerkingsvorm van de BAR organisatie).
Deze 10 gemeenten (na goedkeuring door de Raad) te gebruiken om - indien van toepassing - 
raadsvoorstellen, rapportages, etc. te verduidelijken door middel van vergelijking met andere 
gemeenten (benchmarking).

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien 
Fractievoorzitter Motie (rom.cijfer): "^J], 

Voor: 1 ^ •

Tegen: WO^J, ),

KAPUX COAl^,WD^(_.)
Aangenomen / verworpen

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en mlnderheden” WÊÊ
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 03 Juli 2017

Motie: Sluipverkeer A29
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
De gemeente Barendrecht druk bezig is de onderdoorgang A29 publiekelijk open te stellen voor 
het autoverkeer.
Er dagelijks file's staan op de A29 richting Hoekse waard. Evenals op de toeritten van en naar de 
A29 en op de toegangsweg A15.

Overwegende dat:
- Er bij de gezamenlijke bouw van Portland /Carnisselande was afgesproken dat deze toegangsweg 

alleen voor hulpdiensten en busverkeer zou worden opengesteld.
Dat de parallelwegen aan de A15 te weten; Rhoonse Baan en Camisserbaan, als wel Rhoonse 
Baan en de Portlandse Baan, nu als gedegen alternatieven worden gebruikt om de file te 
vermijden.

- Verwachting is dat bij openstelling van de onderdoorgang het sluipverkeer gaat toenemen van
en naar Barendrecht.

Verzoekt het college:
- In kaart te brengen hoeveel verkeersbewegingen er momenteel zijn, en te gaan monitoren welke 

toename er kan ontstaan na opening van de onderdoorgang A29;
• van sluipverkeer via de Rhoonse Baan en Camisserbaan van- en naar Barendrecht
• van sluipverkeer via de Rhoonse Baan en de Portlandse Baan van- en naar Barendrecht.

- De gemeenteraad van Albrandswaard tijdig te informeren, daarbij nadrukkelijk aan te geven 
wanneer er een onwenselijke situatie dreigt te ontstaan, of is ontstaan.

En gaat over tot de orde van de dag

Motie (rom.cijfer): X\j\. 

Voor: C i)

Frans van Zaaien 
Fractievoorzitter

Tegen: WDCmM^U),PudW, SL13),
NWCOCOAU^ G^U), M-APU)
Aangenomen / verworpen

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden"
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 03 Juli 2017

Motie: Afval & grondstofbeleid
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.

Constateren dat:
Het college het voorstel inzake het Beleid Afval in het beraad en advies van 12 juni heeft 
teruggenomen. Hierdoor wordt de inzameling van waardevolle grondstoffen, waaronder de 
inzameling van PMD, nog niet in gang gezet.

Overwegende dat:
- de doelstellingen van de VNG om in 2020 op 100 kg restafval per inwoner uit te komen 

(scheidingspercentage 75%);
- de verwachting is dat in 2017 het scheidingspercentage 59,22% is (198 kg restafval);
- een aantal verenigingen, stichtingen, scholen, charitatieve instellingen en religieuze instellingen al 

bepaalde grondstoffen inzamelen.

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken wat de mogelijkheid zijn om verenigingen, stichtingen, scholen, charitatieve 

instellingen en religieuze instellingen mee te laten participeren in de inzameling van waardevolle 
grondstoffen.

- Te onderzoeken in hoeverre de Nederlandse Recycle Bank, ’Afval Loont1 hier een rol in kan spelen 
(voor- en nadelen).

- Te onderzoeken in hoeverre het al mogelijk is om omgekeerd inzamelen in Albrandswaard in te 
voeren;

• met daarbij de benodigde investeringsbehoefte voor extra ondergrondse containers,
• en het ombouwen van de restafvaicontainer tot een PMD container.

En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter

Motie (rom.cijfer):
Voor: C'OA ( «, ScWUtwoWex), C UlSC^Pu >,

P07A(.)
TegemCTCW'.
TLoi'M z KJ-APCI )
AangenSmen / verworpen

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten aan hoe zo'n land zorg draagt
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Motie (rom.cijfer):
Voor: U/XïA\ew"\---------

Tegen:- —

Aangenomen / varwnrpfn

NAP
c3lor<3nös»wt3d>ra

Motie: ondersteuning keukentafelgesprek 

Constaterende dat

• Cliënten bij een "keukentafel gesprek" recht hebben op ondersteuning door een 
onafhankelijke derde

• cliënte hier niet of slechts beperkt van op de hoogte zijn en er dus geen gebruik van wordt 
gemaakt

Spreekt als zijn mening uit dat

Bij het maken van een eerste afspraak voor een "keukentafel gesprek" deze informatie aangeboden 

hoort te worden

Roept het college op

• Het recht op onafhankelijke ondersteuning te borgen in de procedures

• Cliënten hiervan op voorhand op de hoogte te brengen

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie (rom.cijfer): X V.
Voor:

Tegen:

Aangenomen / verworpen

NAP
dltorcsnaawddrü

Motie: Plafond eigen bijdrage WMO

De gemeenteraad van Albrandswaard, ter vergadering bijeen op 3 juli 2017; 

Constaterende dat

• Er jaarlijks een overschot is op het budget voor de WMO;
• De eigen bijdrage inzake de WMO gestapeld wordt met elke extra hulpvraag;
• De stapeling van eigen bijdragen beperkend is voor het aanvragen van zorg;

Spreekt als zijn mening uit dat

Het onwenselijk is dat voor inwoners met een kleiner inkomen het aanvragen van de 
noodzakelijke zorg afhangt van het wel of niet kunnen betalen van de gestapelde eigen 
bijdrage;

Draagt het college op

• Te onderzoeken of er een maximum gesteld kan worden voorde hoogte van de 
gestapelde eigen bijdrage in de WMO;

• De financiële ruimte om dit mogelijk te maken te zoeken in het beschikbare budget 
van de WMO;

• Hiervoor met een voorstel naar de raad te komen;

En gaat over tot de orde van de dag

A.Kweekel
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