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Geachte raadsleden, 

 
Voor de B&A PC van 28 oktober heeft de fractie Christenunie-SGP de volgende vragen gesteld. Hierbij 
treft u onze beantwoording aan. 
 
 
AGENDA VAN DE SAMENLEVING: 

Openbare Orde en Veiligheid: 
 Er wordt aangegeven te gaan werken aan de bewustwording over de gevaren van (overmatig) 

alcohol- en drugsgebruik. Maar welke extra maatregelen worden er genomen bij (overmatig) 
alcohol en drugsgebruik? Hierover zijn de afgelopen periode te veel zorgen geuit door de 
bewoners van Albrandswaard. 
 
Antwoord: 
Stichting Welzijn Albrandswaard zorgt jaarlijks voor een programma met betrekking tot 
bewustwording over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik. Dit programma omvat 
verschillende (communicatieve) acties gericht op jeugd/jongeren, ouders en het 
verenigingsleven (bijv. sportvereniging met een kantine). Ook de jongerenwerkers zijn 
bereikbaar voor vragen en advies voor alle Albrandswaardse inwoners. Het programma van 
SWA legt de nadruk op preventie. Indien er overmatig alcohol- of drugsgebruik wordt 
geconstateerd,  verwijst SWA de betreffende persoon door naar het wijkteam. Binnen het 
wijkteam wordt er een ondersteuningsplan opgesteld met doorverwijzing naar de specialist. In 
deze fase ligt de nadruk op een persoonlijke aanpak. Op basis van data van het CBS, het 
RIVM en de GGD monitoren wij de ontwikkelingen in onze gemeente intensief. Zonodig stellen 
wij de activiteiten in overleg met onze uitvoerende partners bij. Ter informatie brengen wij u 
nog het volgende onder de aandacht.  Op 19 augustus 2019 is er op de website van RTV 
Albrandswaard een artikel gepubliceerd over alcoholgebruik in de gemeente 
Albrandswaard.Uit het onderzoek naar het alcoholgebruik van Nederlanders op basis van data 
van het CBS en het RIVM blijkt dat Albrandswaard op plek 6 staat in de top 20 gemeentes met 
de minste overmatige drinkers in de provincie Zuid-Holland (bron: 
https://www.afkickkliniekwijzer.nl/alcoholgebruik-zuid-holland/).  
 

Dienstverlening en Communicatie: 
 Er is een motie aangenomen om de Ja-Ja sticker in te voeren. Hierin is aangegeven dat de 

huis en huisbladen bezorgt mogen blijven worden. Echter hoe gaat de gemeente 
communiceren om de burgers c.q. huishoudens beter te informeren? (Het scheiden van afval, 
veiligheid, verkiezingen enz.) 
 



Antwoord: 
De gemeente zal gebruik blijven maken van huis-aan-huis-bladen. Daarnaast gebruiken wij 
steeds intensiever en uitgebreider de mogelijkheden van onze website. Bovendien hebben wij 
dit jaar een digitale nieuwsbrief geïntroduceerd waarop de inwoners zich kunnen abonneren. 
Waar door de Ja-Ja sticker de kans stijgt dat ongeadresseerd drukwerk niet wordt bezorgd 
zullen wij voor overheidsinformatie, die direct de taakuitvoering van de gemeente raakt, meer 
nog dan voorheen van op naam geadresseerde brieven/drukwerk gebruik maken. Naast deze 
vormen van informatievoorziening blijven vanzelfsprekend vormen zoals informatieavonden, 
voorlichtingsbijeenkomsten e.d. bestaan om met inwoners te communiceren. 
 

Omgevingsvisie/Omgevingswet: 
 Er wordt aangegeven dat het de verwachting is dat alle kosten voor de omgevingswet niet 

vanuit het programma kan worden gedekt. Waarom wordt dit dan niet begroot? Waaruit wordt 
verwacht waaruit de dekking gehaald kan worden? 

 
Antwoord:  
De rijksoverheid is nog volop bezig het uitvoeringskader van de Omgevingswet te formuleren. 
In dit uitvoeringskader komen verschillende partijen, waaronder gemeenten, aan bod om 
aandeel te nemen in de uitvoering van de nieuwe wet, bijvoorbeeld op het gebied van 
vergunningverlening, controle, toetsing e.d.. Zolang dit uitvoeringskader niet compleet is vallen 
de structurele uitvoeringskosten nog niet te begroten. Dit geldt, naast personeelskosten, 
bijvoorbeeld ook voor aanpassingen in onze ICT-infrastructuur die rechtstreeks voortvloeien 
uit de wetsuitvoering. 
 

Wonen: 
Er wordt aangegeven de gemeente de aanpak van de Schutskooiwijk i.c.m. de nieuwbouw in 
Poortugaal-West gaat onderzoeken m.b.t. de combinatievorm wonen, welzijn en zorg. Echter 
wordt er onder Sport aangegeven dat de Visieontwikkeling verhuizing Sportpart De Omloop 
eind 2019 wordt gepresenteerd. Wat zijn de prognoses dat er op de vastgesteld 
woningbouwlocatie gebouwd gaat worden en wordt dat ook een combinatie van sociaal, 
wonen, welzijn en zorg?  
 
Antwoord: 
De inzet van ons college is erop gericht bij elke gebiedsontwikkeling te zoeken naar een 
afgewogen combinatievorm wonen, welzijn en zorg. Deze inzet geldt ook ten aanzien van de 
woningbouwlocatie Sportpark De Omloop. Zodra het bepalen van het woningbouwprogramma 
voor deze locatie aan de orde is zal het resultaat van deze inzet in dit programma terug te 
vinden zijn. 
 

Openbare Ruimte: 
 Aangegeven wordt dat de knelpunten in de waterafvoer en riolering worden opgelost. Welke 

knelpunten zijn dit? Hoe zit het met de verzakkingen in de wijken Portland, Valckenstein en 
Essendael? Er worden nu steeds noodreparaties gedaan voor verzakkingen, maar deze 
dienen jaarlijks opnieuw te worden gedaan (Portland, wortels en riolering verzakkingen). 
Wordt dit gelijktijdig gedaan en i.o.m. kabelexploitanten, gasleiding en riolering, zodat de 
straat maar één keer open moet? 
 
 
 
 
 
 



 
 

Antwoord:  
Op een aantal locaties in onze gemeente is bij doorrekeningen gebleken dat het riool vanaf 
een  regenhoeveelheid van 30 mm per uur kan zorgen voor water op straat. Voor deze 
locaties willen wij een oplossing realiseren.  
Wat betreft de verzakkingen blijkt dat tot op heden voor wat betreft de openbare ruimte, 
inclusief gemeentelijke riolering, geen grote problemen ontstaan. Wij monitoren dit intensief.  
Gelijktijdige aanpak met andere leidingenexploitanten is altijd een uitdrukkelijk punt dat 
beoordeeld wordt. Echter, bij urgente reparaties en vernieuwingen wordt, zoals u begrijpt, hier 
niet op gewacht. 
 

 Kwaliteit groenonderhoud verhogen vinden wij een goed streven. Maar is dit haalbaar gezien 
er op de budgetten fors wordt bezuinigd?  
 
Antwoord:  
Tot op heden zijn de budgetten voor groenonderhoud redelijk gelijk gebleven. Het is inderdaad 
een uitdaging bij gelijkblijvend budget toch een verhoging van kwaliteit van het 
groenonderhoud te bereiken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door zelfbeheer door inwoners van 
plantsoenen, aanpassingen in het onderhoudsbestek (van beeldbestek naar frequentiebestek) 
en het omzetten van beplantingssoorten en -vormen die hoge onderhoudskosten met zich 
brengen naar goedkopere. 

 
 Wat wordt er verstaan onder verbeteren van het afval scheiden? Er net nieuw beleid 

aangenomen, op welk moment wordt een evaluatie verwacht zodat er verdere aanpak kan 
worden verwacht?  
 
Antwoord: Wat onder verbeteren van de afvalscheiding kan worden verstaan is uitgebreid 
aan de orde geweest in het deze maand door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan. Wij 
verwachten dat in 2022 een eerste evaluatie van het beleid kan plaatsvinden.  
 

 Is het mogelijk dat bewoners/wijken ook afstand doen van hun grijze container en hun 
restafval in een van de ondergrondse restafvalcontainers (met pas) in hun omgeving kunnen 
deponeren? (Bijvoorbeeld de huidige ondergrondse PMD containers in Portland). Waarom wel 
of niet? 
 
Antwoord:  
De mogelijkheid die u schetst wijkt af van het vastgestelde beleidskader van de raad. Gezien 
de uitvoeringsconsequenties en gevolgen voor de tarieven is het openen van deze 
mogelijkheid wat ons betreft niet aan de orde.   

 
Samenwerking in het buitengebied: 
 Wat is het traject c.q. de planning dat het buitengebied wordt/is gerealiseerd? 

 
Antwoord: 
Wij zijn op dit moment met provincie en coöperatie Buijtenland in overleg om het traject en de 
planning voor de realisatie van het Streefbeeld en de vertaling ervan in een ruimtelijk kader 
(bestemmingsplan) in beeld te brengen. Zodra hierover duidelijkheid bestaat informeren wij u 
graag.  
De begeleidingscommissie wordt op korte termijn bijgepraat over de voortgang van het 
lopende ontwerptraject voor de Poort naar Buijtenland. Besluitvorming in relatie daarmee in de 
gemeenteraad wordt in het 1e kwartaal van 2020 verwacht. 

 
 



 
Sport: 
 Wat is er op dit moment te melden inzake de visieontwikkeling van het sportpark de Omloop? 

Wanneer kunnen wij het voorstel in de raad verwachten? De eerst volgende B&A Ruimte staat 
namelijk pas gepland op 2 december. Gezien de vele discussie die er zijn geweest is, hoe ziet 
het college de haalbaarheid van het voorstel klaar te hebben op 16 december?  
o Welke en wanneer gesprekken zijn er de afgelopen periode geweest met de 

verenigingen, bewoners en provincie voor de verplaatsing van de Omloop? 
o Tijdens de bewonersavond inzake de Poort van het Buijtenland zijn er bewoners die 

hebben aangegeven dat bij de realisatie van Portland er (nieuwe) buitensport-
accommodaties zouden komen. Wordt dat ook in het plan meegenomen?  

 
Antwoord: 
Medio november bespreken wij met de gedeputeerde de opvattingen over de toekomst van 
het Sportpark Omloopseweg en alternatieve locaties voor het bestaande sportcomplex. Wij 
hebben lang uitgezien naar deze mogelijkheid waarvoor wij de vorming van een nieuw college 
van GS hebben af moeten wachten. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de resultaten 
van het overleg met de gedeputeerde.  

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

  

 

 

 


