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J.W.H. Scharink (GroenLinks)
R A. Steger (NAP)
F. P. van Zaaien (CU/SGP)
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Wethouders: M.C.C. Goedknegt, B.P. Boender, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig:
L A. Padmos (PvdA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 17:00 uur Zij heet de raadsleden, wethouders, publiek en 
luisteraars thuis welkom.

Bericht van kennisgeving is ontvangen van mevrouw Padmos (PvdA).

2. SPREEKRECHT
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De fracties geven hun algemene beschouwingen in de volgorde: EVA, WD, Stem-Lokaal, GroenLinks, 
Leefbaar Albrandswaard, CU-SGP, CDA en NAP

De voorzitter schorst de vergadering van 18:15 uur tot 19:15 uur.

4. REACTIE COLLEGE BESCHOUWINGEN
Het college reageert op de algemene beschouwingen in de volgorde: wethouder Goedknegt, wethouder 
Heezen, wethouder Boender, wethouder Van Ginkel en de burgemeester.



Wethouder Goedknegt zegt toe samen met de griffie te gaan kijken naar een systeem om inzichtelijk te 
maken hoe en wanneer moties afgedaan zijn.

5. ONTHEFFING WOONPLAATSVERPLICHTING BURGEMEESTER J.G.H. DE WITTE
De raad besluit conform voorstel (818141:
1. Burgemeester drs. J.G.H. de Witte voor de periode tot 1 juli 2020 ontheffing te verlenen van de 
verplichting om haar werkelijke woonplaats in de gemeente Albrandswaard te hebben.

6. BEËINDIGING BENOEMING S.R.W. VOOGDGEERT ALS LID AGENDACOMMISSIE
De raad besluit conform voorstel (838181:
de benoeming van mevrouw S.R.W. Voogdgeert als lid van de agendacommissie met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2019 te beëindigen.

7. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR GGD ROTTERDAM-RIJNMOND
De raad besluit conform voorstel (60691):
1. een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling GGD 

Rotterdam-Rijnmond, overeenkomstig bijgevoegde brief. De ontwerpbegroting geeft geen reden tot 
het maken van opmerkingen.

8. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR SVHW
De raad besluit conform voorstel (63891):
1. Een zienswijze in te dienen dat de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling 

SVHW geen reden geeft tot het maken van opmerkingen.
2. Bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van het SVHW te versturen.

9. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND
De raad besluit conform voorstel (65689):
1. Geen opmerkingen te maken over de 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR).
2. Hiervoor de zienswijze vast te stellen

10.ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR DCMR MILIEUDIENST RIJNMOND
De raad besluit conform voorstel (635411:
1. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling DCMR 
Milieudienst Rijnmond, overeenkomstig bijgevoegde brief met als hoofdpunten:
• het uitspreken van waardering voor de sluitende begroting, passend binnen de gestelde indexering;
• het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen rond de Toekomstagenda en de 

bestemmingsreserves;
• het uitspreken van zorgen over de ontwikkelingen voorzien voor 2020 en verder met mogelijke 

financiële consequenties;
• het benoemen van een aantal aandachtspunten voor verdere verduidelijking en aanscherping van 

de Begroting 2020;
• het uitdrukkelijk benoemen van de verwachting geen financiële middelen te hebben om toekomstige 

budgetvragen te kunnen honoreren, gezien de financiële onzekerheid rond lopende landelijke, 
regionale en lokale dossiers.

11. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 
(NRIJ)
De raad besluit conform voorstel (62705):
1. In te stemmen met de Concept Begroting 2020 NRIJ middels indienen van een zienswijze 
overeenkomstig bijgevoegde brief. De zienswijze is positief over de begroting die binnen de 
indexeringsgrens valt en verwijst naar meer aandacht voor structurele bezuinigingen na 2020. Hier werkt 
ook een externe kwartiermaker aan.

BESPREEKSTUKKEN

12. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2020 GR JEUGDHULP
De fracties EVA en CU/SGP dienen amendement A in “Zienswijze gewijzigde begroting GR Jeugdhulp 
Rijnmond” in met de volgende strekking;



De zienswijze gewijzigde begroting 2019 en conceptbegroting 2020 aan te vullen met de volgende 
opmerking:
• Wij verlangen een realistischere begroting voor Veilig Thuis RR en Jeugdbescherming RR met een 

duidelijk meerjarig perspectief, om zo deze twee instellingen voldoende armslag te geven hun 
belangrijke taak op een volwaardige manier uit te voeren.

Stemming over amendement A:
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, GroenLinks en CU/SGP (20) 
Tegen: -
Het amendement is daarmee aangenomen.

Stemming over het geamendeerde voorstel:
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, GroenLinks en CU/SGP (20) 
Tegen: -
Het geamendeerde voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit over het geamendeerde voorstel (69908):
1. Conform bijgaande brief de zienswijze over de concept begrotingswijziging 2019 en concept begroting 
2020 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond. De inhoud van de zienswijze betreft kritische aanbevelingen wat betreft het gemis van de 
inhoudelijke onderbouwing en de beheersmaatregels wat betreft de begrotingswijziging 2019 en de 
conceptbegroting 2020.
2. De financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2019 en de conceptbegroting 2020 te 
verwerken in de 2de tussenrapportage 2019.
3. Het verlangen uit te spreken naar een realistischere begroting voor Veilig Thuis RR en 
Jeugdbescherming RR met een duidelijk meerjarig perspectief. Om zo deze twee instellingen voldoende 
armslag te geven hun belangrijke taak op een volwaardige manier uit te voeren

13. JAARSTUKKEN 2018
De voorzitter van de auditcommissie, de heer Van der Stam, krijgt het woord. Hij geeft aan dat de 
auditcommissie adviseert het college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2018.

Op advies van beraad & advies is het voorstel een hamerstuk.

De raad besluit bii hamerslag conform voorstel (531771:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 796.463 positief
3. Het jaarrekeningresultaat te storten in de Algemene reserve;
4. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten van € 497.500 over te hevelen naar 2019 en 

ten laste te brengen van de Algemene reserve en de reserve Sociaal deelfonds;
5. De restantkredieten uit 2018, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van 

€ 4.636.938 beschikbaar te stellen in 2019.

14. KADERBRIEF 2019-2020

De fractie VVD dient motie I "Stimuleren biodiversiteit” in met de volgende strekking; 

roept het college op om:
• Het positief stimuleren van biodiversiteit vanaf heden een onderdeel te maken van alle toekomstige 

herontwikkelingen en inrichtingen van groengebieden en openbare ruimten;
• Het positief stimuleren van biodiversiteit een onderdeel te maken van de omgevingsvisie die 

momenteel wordt uitgewerkt;
• Hierbij gebruikte maken van bestaande bronnen zoals onder andere; De Groene Agenda, het VN 

IPBES rapport en de Green Deal.



De fractie Stem-Lokaal dient motie II “Stikstof in met de volgende strekking; 

roept het college op om:
• Om voor de begrotingsraad te onderzoeken, wat hiervan de gevolgen voor de woningbouw zijn en 

de opgave vanuit de provincie.
• Om voor de begrotingsraad met een inschatting te komen, wat dit voor financiële consequenties 

heeft.

De fractie Stem-Lokaal dient motie III "Cittaslow keurmerk” in met de volgende strekking;

roept het college op om:
• Het college verzoeken om in het vierde kwartaal 2019 met een antwoord te komen op de vraag of 

het mogelijk is om voor Albrandswaard het Cittaslow keurmerk binnen te halen.
• Hier een bedrag van 2500 euro voor vrij te maken ten laste van de algemene middelen.

De fractie GroenLinks dient motie IV “Draagvlak voor herinrichting park van Rhoon” in met de volgende 
strekking;

verzoekt het college om:
• De raad actief te (blijven) betrekken in de herinrichting van het park van Rhoon;
• De raad mee te laten denken over het definitieve ontwerp, en deze inbreng serieus te nemen;
• Pas na deze co-creatie met de raad het definitieve ontwerp vast te stellen.

De fractie GroenLinks dient motie V “Versoberen, dus niet bijbetalen” in met de volgende strekking;

verzoekt het college om:
• De mogelijke financiële tegenvallers voor het Huis van Albrandswaard direct te verrekenen met de 

bouwkundige keuzes, waardoor de totale begrote kosten zoveel mogelijk ongewijzigd zullen blijven.

De fractie GroenLinks dient motie VI “Biodiversiteit door bloemweides” in met de volgende strekking;

verzoekt het college om:
• Geen bijenkasten rondom het zonnepark Rhoon te plaatsen, maar in plaats hiervan te kiezen voor 

alternatieven die wél het gewenste effect hebben, zoals het aanleggen van grote insectenhotels en 
grootschalige bloemenweides en/of stroken die niet gemaaid worden.

De fracties CDA en Leefbaar Albrandswaard dienen motie VII “Grip op wonen" in met de volgende 
strekking;

roept het college op om:
• Om de raad periodiek, maartenminste een keer per halfjaar, in informele setting te informeren 

over de voortgang van de onderhandelingen met de provincie en binnen de regio en de 
ontwikkeling van de verschillende projecten en woningbouwlocaties binnen de gemeente. Indien 
behulpzaam kunnen daar ook inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij worden 
betrokken.

Wethouder Heezen zegt toe kennis insectenhotels en bloemenweides op te halen bij lokale
natuurverenigingen.

De fractie EVA dient motie VIII “Motie van treurnis” in met de volgende strekking;

De fractie EVA spreekt haar teleurstelling uit over de wijze van opereren van wethouder Boender.

Stemming over het voorstel:
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, GroenLinks en CÜ/SGP (20)



Tegen: -
Het voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit conform voorstel (63892):
1. de 1® Tussenrapportage 2019 inclusief bijlagen vast te stellen.
2. de programmabegroting 2019 te wijzigen met de volgende punten:
• Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 219.200,-;
• Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 327.400,-;
• Programma Buitenruimte te verhogen met € 56.800,-;
• Programma Financiën te verlagen met € 223.400,-;
• Programma Educatie te verhogen met € 49.000,-;
• Programma Sociaal domein te verhogen met € 301.400,-;
• In het Overzicht 'niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van € 329.100,- 

te verwerken.
3. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2019 met de bijbehorende inzet van reserves en 
voorzieningen vastte stellen.
4. de voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2019 af te sluiten.
5. de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2020, genoemd in onderdeel B, vastte stellen en als kader 
te beschouwen voor de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

Over de moties worden als volgt besloten:

• motie I “Stimuleren biodiversiteit” (117229)
Voor: VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, CU-SGP (14)
Tegen: EVA, NAP, GroenLinks (6)
Motie I is aangenomen.

• motie II “Stikstof (117231) is ingetrokken.

• motie III “Cittaslow keurmerk" (117236)
Voor: VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (13)
Tegen: EVA, NAP, GroenLinks, CU-SGP (7)
Motie lil is aangenomen.

• motie IV “Draagvlak voor herinrichting park van Rhoon’’ (117238)
Voor: EVA, NAP, GroenLinks, CU-SGP (7)
Tegen: VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (13)
Motie IV is verworpen.

• motie V “Versoberen, dus niet bijbetalen" (117255)
Voor: GroenLinks (1)
Tegen: VVD, EVA, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, CU-SGP (19)
Motie V is verworpen.

• motie VI “Biodiversiteit door bloemweides” (117262) is ingetrokken.

• motie VII “Grip op wonen” (117263) is ingetrokken.

• motie VIII “Motie van Treurnis” (117266)
Voor: EVA, NAP, GroenLinks (6)
Tegen: VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, CU-SGP (14)
Motie VIII is verworpen.



15. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard


