VERSLAG RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2019
(greenvalleynr. 142470)
Aanwezig:
M. Bianchi (VVD)
E. van der Klooster (VVD)
J.G. Ram-van Mourik (VVD)
S.M. Remijn-Korteweg (VVD)
R. Verduyn (VVD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
R. Hondebrink (EVA)
M. Rombout (EVA) tot 21:30 uur
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
T.M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L.H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
H.J. van der Graaff (PvdA)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)
R.A. Steger (NAP)
S.R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
F.P. van Zaalen (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: M. Rombout (EVA) vanaf 21:30 uur

1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Zij heet de raadsleden, wethouders, publiek en
luisteraars thuis welkom.
Op verzoek van de heer Scharink wordt de behandeling van agendapunt 15. Motie vreemd aan de orde
van de dag ‘tijdelijk onderdak bewegingsonderwijs’ na het vragenhalfuur verplaatst.
Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
De heer Van Zevenhuijzen (directeur van de Don Boscoschool) spreekt in over de beschikbaarheid van
gymnastiekruimte.
De heer Mons spreekt bij agendapunt 11 in over het Kapelpad.

3.

VRAGENHALFUUR
Wethouder Heezen beantwoordt de vragen van de fractie van GroenLinks over gymles in Rhoon.
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4.

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 11 NOVEMBER 2019
Het verslag van de raadsvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld (132760).

5.

INGEKOMEN STUKKEN
De heer Steger onderbouwt zijn verzoek om ingekomen stuk 8. Raadsinformatiebrief 2019 118358
beantwoording schriftelijke vragen NAP inzake woningbouw terrein Antes te agenderen voor een
vergadering van Beraad & Advies Ruimte.
De heer Hondenbrink verzoekt om ingekomen stuk 48. Raadsinformatiebrief 2019 131093 inzake
onrechtmatig contract groenonderhoud en gevolgen jaarrekening 2019 te agenderen in een
commissievergadering.
Beide verzoeken worden in handen van de agendacommissie gesteld.
De lijst ingekomen stukken wordt met bovenstaande aanpassingen vastgesteld (132763).

HAMERSTUKKEN
6.

VASTSTELLING BELASTINGVERORDENINGEN EN - TARIEVEN 2020
De raad besluit conform voorstel (107653):
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:

Verordening Onroerendezaakbelastingen 2020;

Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2020;

Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2020;

Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2020;

Verordening en tarieventabel Leges 2020;

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020.
2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen:
 Verordening Onroerendezaakbelastingen 2019;
 Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2019;
 Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2019;
 Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2019;
 Verordening en tarieventabel Leges 2019;
 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019.

7.

VERLENGING OVEREENKOMST ACCOUNTANCYDIENSTVERLENING CONTROLEJAAR 2020
De raad besluit conform voorstel (108769)
1.De aanwijzing van de accountant op grond van artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet te
verlengen voor het boekjaar 2020 en wel tot 15 juli 2021.
2.De financiële gevolgen voor de kosten van de controle op de gemeentelijke jaarrekening 2019
te melden in de tussenrapportage 2020 en de financiële gevolgen van de controle op de gemeentelijke
jaarrekening 2020 op te voeren bij de begroting 2021.
3.De bijdrage aan de BAR-organisatie aan te passen over het boekjaar 2021 met een bedrag van €
7.170, voor de extra kosten voor de controle op de jaarrekening van de BAR-organisatie 2020.
4. Het controleprotocol 2016-2019 ongewijzigd van toepassing te verklaren op de controle van de
jaarrekening 2020.
5. Het college opdracht te geven om de huidige overeenkomst met de accountant Deloitte te verlengen
tot 15 juli 2021.
6. Het college opdracht te geven tot het in BAR-verband gezamenlijk opstarten van de Europese
aanbestedingsprocedure voor accountancydiensten op de boekjaren 2021-2024 met de mogelijkheid tot
verlenging op de boekjaar 2025.

8.

VASTSTELLING GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING OPO ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (116741)
In te stemmen met de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard
hetgeen inhoudt dat het is toegestaan dat de Raad van Toezicht uit vier personen mag bestaan.
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9.

VASTSTELLING INCORPOREREN PERSONEELSHANDBOEK BAR-ORGANISATIE BIJ
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN GRIFFIE ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (131890)
De griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren van de gemeente Albrandswaard per 1 januari
2020 een arbeidsovereenkomst aan te bieden, waarin een incorporatiebeding is opgenomen met een
verwijzing naar het personeelshandboek van de BAR-organisatie.

10. VASTSTELLING BESTUURSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WONEN REGIO
ROTTERDAM 2020
De raad besluit conform voorstel (124174):
1.Het college van B&W toestemming te verlenen voor het aangaan van de Bestuursovereenkomst
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020.
BESPREEKSTUKKEN
11. HET AAN DE OPENBAARHEID ONTTREKKEN VAN HET PAD TUSSEN DE DORPSSTRAAT EN DE
ACHTERWEG (KAPELPAD) POORTUGAAL
Na schorsing van de vergadering besluit de raad dit punt te verdagen naar een extra uit te schrijven
raadsvergadering op 13 januari 2020. Voor die tijd zullen diverse fracties nog schriftelijke vragen stellen.
12. WIJZIGING WMO-VERORDENING 2018
Stemming over het voorstel:
Voor: 20
Tegen: 0
De raad besluit conform het voorstel (108324):
1. In te stemmen met de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Albrandswaard
2018 conform de bijgevoegde was-wordt-lijst:
a. de hoogte van het abonnementstarief gelijk te stellen aan het algemeen geldende landelijke tarief;
b. welke algemene- en maatwerkvoorzieningen onder het abonnementstarief vallen.
2. De wijziging met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking te laten treden.
13. MINIMABELEID EN PLAN SCHULDHULPVERLENING 2020-2024
Stemming over het voorstel:
Voor: 20
Tegen: 0
De raad besluit conform het voorstel (96616):
Het 'Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Albrandswaard 2020-2024' vast te stellen.
14. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG ‘VERSTANDIG BESTUREN’
De fracties van VVD, StemLokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA dienen een motie vreemd aan de
orde van de dag in, waarin zij het college oproepen om na ontvangst van de 17,1 miljoen euro
verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen:
- De eenmalige uitkering op een verstandige manier in te zetten die bijdraagt aan het weerstandsvermogen van Albrandswaard;
- Te zoeken naar mogelijkheden binnen de agenda van de samenleving om het geld te besteden aan
raadsvoorstellen die een lange looptijd kennen en kunnen worden versneld door een financiële impuls;
- Waar mogelijk geld dat overblijft vrij te maken voor nieuwe initiatieven;
- Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in 2020 een plan te presenteren hoe de opbrengsten van
de Eneco gelden het best besteed kunnen worden.
- Zoals gebruikelijk bij opstelling van de voorjaarsnota de raad te betrekken.
De heer Van Zaalen verlaat de vergadering omwille van zijn betrekking bij Eneco. De overige leden van
oppositie verlaten de vergadering. De leden van de fracties VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard
en CDA blijven met 13 leden over.

3/4

Stemming over de motie:
Voor: 13
Tegen: 0
15. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG ‘TIJDELIJK ONDERDAK BEWEGINGSONDERWIJS’
Dit agendapunt is behandeld na het vragenhalfuur.
De fracties van GroenLinks, NAP en EVA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin
zij het college oproepen een tijdelijke, alternatieve locatie voor het bewegingsonderwijs te realiseren.
Stemming over de motie:
Voor: VVD, EVA, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, CU/SGP (21)
Tegen: 16. SLUITING
De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng sluit de vergadering om 23:20 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 3 februari 2020.

De griffier,

De voorzitter,

drs. Leendert Groenenboom

drs. Jolanda de Witte
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