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VERSLAG DIGITALE RAADSVERGADERING 2 november 2020 
(greenvalleynr.145258) 
 
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)  
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 (VVA) 
F.P. van Zaalen (FRANS) 
 
L. Groenenboom (griffier) 
J.G.H. de Witte (voorzitter) 
 
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren en R.E. Schneider 
 
Afwezig: - 
 
1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 

De voorzitter opent de digitale vergaderingen heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers 
welkom.  

 
2. SPREEKRECHT 

Er heeft zich niemand aangemeld om in te spreken. 
 

3. VRAGENHALFUUR 
Er heeft zich niemand aangemeld voor het vragenhalfuur. 

 
4. VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 5 OKTOBER 2020 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
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5. INGEKOMEN STUKKEN 
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld. 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

6. HANDHAVINGS- EN AFSTEMMINGSVERORDENING PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2020 
De raad besluit conform voorstel (195824): 
1. De handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Albrandswaard 2020 
vast te stellen. 
2. De handhavingsverordening Uitkeringen 1013 B-Albrandswaard-R en de afstemmingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Albrandswaard 2015 in te trekken per datum vaststelling van de 
handhavings- en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Albrandswaard 2020. 
 

7. AFVALSTOFFENVERORDENING ALBRANDSWAARD 
De raad besluit conform voorstel (195075): 
1. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 vast te stellen. 
2. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2008 in te trekken. 

 
8. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING OP TWEE BIJLAGEN BIJ RAADSINFORMATIEBRIEF 203234 

BEANTWOORDING VRAGEN PVDA EN GROENLINKS OVER SPA EN VVE 
 

De heer Van der Graaff stelt vragen over de reden van geheimhouding van de bijlagen en de grond 
waarop de geheimhouding wordt opgelegd. Wethouder Van Ginkel beantwoordt deze vragen.  
 
Stemming over het voorstel 
Voor: VVD (5), EVA (4), Stem-Lokaal (3), Leefbaar AW (2), CDA (2), VVA (1), FRANS (1)  (18) 
Tegen: PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1) (3) 

 
De raad besluit conform voorstel (203234): 
1. de geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen op de 
documenten waarop het college geheimhouding heeft opgelegd, namelijk 
- 'Overzicht mailcontact VVE' en 
- 'Bijlage 14 Gesprek Kinderopvang Jip en Janneke' 
gevoegd bij de Raadsinformatiebrief 203234 Beantwoording vragen fracties PvdA en GroenLinks over 
SPA en de VVE, vanwege privacy-redenen in persoonlijke zaken of casussen rondom kinderen op grond 
van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. 
 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

9. WONINGMARKTPROGRAMMA ALBRANDSWAARD 
Stemming over het voorstel 
Voor VVD (5), Stem-Lokaal (3), Leefbaar AW (2), CDA (2), FRANS (1) (13) 
Tegen: EVA (4), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), VVA (1) (8) 
 
De raad besluit conform voorstel (150976): 
1. Het kader vast te stellen van het woningmarktprogramma Albrandswaard, inhoudend dat: 
* Albrandswaard in de komende 10 jaar (tussen 2020 en 2030) als richtgetal ongeveer 75 

woningen in totaal per jaar bouwt en jaarlijks beoordeelt of er aanleiding is het richtgetal van 75 
bij te stellen 
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* Bij de te bouwen 75 woningen per jaar wordt ingezet op de onderstaande verdeling over de 
doelgroepen starters, ouderen en gezinnen: 
O 1/3 deel voor starters (inclusief begeleid wonen); 
O 1/3 deel voor ouderen (inclusief woningen geschikt voor zorg); 
O 1/3 deel voor gezinnen en 

* tegelijkertijd bij de te bouwen 75 woningen per jaar wordt ingezet op de onderstaande verdeling 
over de sociale en de vrije sector: 
O 25 sociale huur 
O 50 markt (huur en koop) 
O ook in de bestaande woningvoorraad wordt ingezet op de doelgroep starters en 

ouderen. 
 
 

OVERIGE 
 
10. SLUITING 

De voorzitter sluit om 22:50 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 14 december 2020. 
 
De griffier, De voorzitter, 

 
 
 

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte 


