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F. B. van der Stam (Stem-Lokaal)
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E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
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S. van der Kaaij (CDA)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)
R A. Steger (NAP)
F. P. van Zaaien (CU/SGP)

L. Groenenboom (griffier)
J.G.H. de Witte (voorzitter)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, B.P Boender, L.M. Heezen, M P C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig:
S.R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
L.A. Padmos (PvdA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Zij heet de raadsleden, wethouders, publiek en 
luisteraars thuis welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard) en mevrouw 
Padmos (PvdA).

De voorzitter staat stil bij het overlijden Eveline de Vos, adviseur projecten.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. INSTALLATIE 2E KINDERBURGEMEESTER ALBRANDSWAARD
De voorzitter neemt afscheid van Judith als eerste kïnderburgemeester van Albrandswaard en 
verwelkomt Zoë als tweede kinderburgemeester van Albrandswaard.



3. SPREEKRECHT
Uit piëteit voor de nabestaanden van Eveline de Vos ziet de heer Boer af van zijn aangevraagde 
spreekrecht over de Meijlle.

4. VRAGENHALFUUR
Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.

5. VASTSTELLING VERSLAGEN OPENBARE RAADSVERGADERINGEN 3 JUNI, 13 JUNI EN 1 JULI 
2019
De verslagen van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld.

6. INGEKOMEN STUKKEN
De lijst ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld. Ingekomen stuk 18 van de Gebiedscoöperatie 
Buijtenland van Rhoon wordt in handen gesteld van de agendacommissie.

HAMERSTUKKEN

7. BENOEMING S. VAN DER KAAIJ TOT LID ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN 
RECREATIESCHAP IJSSELMONDE
De raad besluit conform voorstel (84013):
1. De heer S. van der Kaaij tot lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap 

IJsselmonde te benoemen

8. BENOEMING BURGEMEESTER DE WITTE TOT LID ALGEMEEN BESTUUR METROPOOL REGIO
ROTTERDAM DEN HAAG
De raad besluit conform voorstel f87327):
1. Mevrouw J.G.H. de Witte als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropool Regio Rotterdam 

Den Haag te benoemen;

9. VASTSTELLING INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID EN ALGEMENE VOORWAARDEN 2019
De raad besluit conform voorstel (62570):
1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 

nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014
2. De Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Albrandswaard 2019 vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de algemene inkoopvoorwaarden 2014

10. VASTSTELLING INVESTERING DEEL 2 RENOVATIE ZWEMBAD ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (728111:
1. Opdracht te verstrekken voor deel 2 van de renovatie binnen zwembad Albrandswaard 

betreffende:
1.1 Boeiborden, asbestsanering en gevelaanpassing boulevardzijde
1.2 Zonnepanelen

2. Voor dit deel 2 van de renovatie van zwembad Albrandswaard een totaal bedrag van € 520.000 
(excl BTW) beschikbaar te stellen.

3. De kapitaalslasten te dekken uit:
3.1 voor het deel 'boeiborden, asbestsanering en gevelaanpassing' uit het, in de 

raadsvergadering van november 2017 beschikbaar gestelde, totaal bedrag voor 
kapitaalslasten én exploitatietekorten van € 155.000 per jaar(voorstelnummer 
1263247);

3.2 voor het deel zonnepanelen uit de vermindering van de energielasten.

11. VASTSTELLING VERLENGING WERKINGSDUUR VERORDENING WOONRUIMTEBEMIDDELING 
REGIO ROTTERDAM
De raad besluit conform voorstel (59975):
1. de werkingsduur van de Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 met 

maximaal één jaar te verlengen tot 1 juli 2020.
de verlenging met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2019.2.



BESPREEKSTUKKEN

12. HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE DE MEIJLLE
De fracties VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA dienen amendement A in met de 
volgende strekking:

Het raadsvoorstel 2019_AW Raad_00129 als volgt aan te passen;
• Punt 6 van het besluit te wijzigen in: De uiteindelijke opbrengst uit de verkoop van locatie De 

Meijlle toe te voegen aan de vrije reserve ontwikkelingsproject, met als doel deze gelden te 
reserveren t.b.v. de realisatie van sociale woningen.

• Punt 8 aan het besluit toe te voegen met de tekst: in de startovereenkomst opnemen dat de 
gebouwen, zoals het schoolgebouw, binnen een termijn van maximaal 2 jaar na het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan dienen te zijn gesloopt inclusief de 
consequenties indien de sloop niet voor die tijd is gerealiseerd.

• Punt 9 aan het besluit toe te voegen met de tekst: in de startovereenkomst opnemen dat zoveel 
mogelijk bomen op de betreffende locatie geïntegreerd worden in het plan van realisatie van 
het buurtinitiatief

• Punt 10 aan het besluit toe te voegen met de tekst: in de startovereenkomst opnemen dat de 4 
parkeerplaatsen op de betreffende locatie tegenover Bike Totaal Stout-Fietsen behouden 
blijven in het plan van realisatie van het buurtinitiatief

De fractie EVA dient amendement B in met de volgende strekking:

Punt 1 tm 6 van het raadsbesluit te schrappen en de volgende beslispunten toe te voegen aan het 
raadsbesluit met zaaknummer 7242 :

1. De verkoop van deze kavel openbaar aan te besteden om te komen tot een transparante 
procedure waarin alle partijen gelijke kansen krijgen en tevens een maximale opbrengst, 
zowel in winst als in aantallen woningen, voor de gemeente Albrandswaard gerealiseerd wordt.

2. De opbrengst van deze locatie in een apart fonds te reserveren voor nieuw te ontwikkelen 
sociale woningen en dit fonds te verwerken in de begroting van 2020.

Stemming over amendement B (meest vergaand):
Voor: EVA, NAP, GroenLinks, CU/SGP (7)
Tegen: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (12)
Amendement B is verworpen.

Stemming over amendement A:
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP, CU/SGP(18)
Tegen: GroenLinks (1)
Amendement A is aangenomen.

Stemming over het geamendeerde voorstel:
Voor: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (12)
Tegen: EVA, NAP, GroenLinks, CU/SGP (7)
Het geamendeerde voorstel is daarmee aangenomen.

De raad besluit over het geamendeerde voorstel (7242):
1. In te stemmen met het buurtinitiatief;
2. Het ruimtelijk kader voor 4 vrijstaande woningen voor deze locatie vast te stellen;
3. In te stemmen met de startovereenkomst;
4. Een budget van €32.000,- beschikbaar te stellen voor de ambtelijke plankosten en dit bedrag te 

dekken uit de exploitatiebijdrage;
5. Geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de voorgestelde onderhandse verkoop onder 

voorwaarden van de percelen en opstallen;
6. De uiteindelijke opbrengst uit de verkoop van locatie De Meijlle toe te voegen aan de vrije 

reserve ontwikkelingsproject, met als doel deze gelden te reserveren t.b.v de realisatie van 
sociale woningen;

7. De begroting te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging;



8. In de startovereenkomst opnemen dat de gebouwen, zoals het schoolgebouw, binnen een 
termijn van maximaal 2 jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan dienen te 
zijn gesloopt inclusief de consequenties indien de sloop niet voor die tijd is gerealiseerd;

9. In de startovereenkomst opnemen dat zoveel mogelijk bomen op de betreffende locatie 
geïntegreerd worden in het plan van realisatie van het buurtinitiatief;

10. In de startovereenkomst opnemen dat de 4 parkeerplaatsen op de betreffende locatie 
tegenover Bike Totaal Stout-Fietsen behouden blijven in het plan van realisatie van het 
buurtinitiatief.

13. SLUITING
De voorzitter dankt allen voor de inbrengen sluit de vergadering om 21:20 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 7 oktober 2019.


