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VERSLAG RAADSVERGADERING 5 oktober 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) 
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) 
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:  
M. Blok-Scheffers (EVA) 
S.R.W. Voogdgeert (VVA) 
 
 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 
De voorzitter opent de vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers welkom.  
 
Met kennisgeving afwezig zijn mevrouw Blok (EVA) en mevrouw Voogdgeert (VVA). 
 
De gemeenteraad staat stil bij het overlijden van de heer Peter Gans, aan het begin van deze 
raadsperiode burgerlid voor PvdA. 
 
Aan de agenda worden als nieuwe agendapunten de brief van de provincie over de voorgenomen 
preventieve aanwijzing en een motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD toegevoegd. De 
gemeenteraad stemt in met de gewijzigde agenda. 
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2. SPREEKRECHT 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

3. VRAGENHALFUUR 
De heer Hondebrink (EVA) stelt vragen over de overlast, vernielingen en verrommeling van de 
sportvelden bij SV Poortugaal welke door wethouder Heezen worden beantwoord. 

 
4. VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 29 JUNI 2020 

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

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

HAMERSTUKKEN 
 
6. AANVULLING AANWIJZING LOKALE ZENDER ROSA 

De raad besluit conform voorstel (174250): 
1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Radio Omroep Stichting Albrandswaard aan te 
wijzen als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode. 
2. Te besluiten dat Radio Omroep Stichting Albrandswaard volledig voldoet aan de eisen van de 
mediawet 2008. 
 

7. RENOVATIE BINNENZWEMBAD DEEL 3 
De raad besluit conform voorstel (194721): 
1. Opdracht te verstrekken voor deel 3 van de renovatie binnenzwembad Albrandswaard betreffende: 
1.1 Aanpassing/renovatie van de entree van het zwembad; 
1.2 Aanpassing/renovatie van de personeelsruimte, toiletruimte, gangzone kleedkamers en 
publieksruimte; 
1.3 Uitbreiden van de zwembadinstallatie met een geautomatiseerd badwater monitoringssysteem; 
1.4 Vervangen van de verwarmingsketel inclusief leidingen, afvoer, filters etc; 
1.5 Realisatie van een inspectieluik in nieuw plafond ten behoeve van RVS controle; 
1.6 Herstel en schilderwerk gelamineerde liggers buitengevel. 
2. Voor bovengenoemde werkzaamheden het restantkrediet van het besluit in 2019 (zaaknummer 
72811) in te zetten en een extra investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 426.000; 
3. De kapitaalslasten te dekken uit het, in de raadsvergadering van november 2017 beschikbaar 
gestelde bedrag voor kapitaalslasten én exploitatietekorten van € 155.000 per jaar (zaaknummer 
1263247). 
4. In de toekomstige begrotingen voor zwembad Albrandswaard, ingaande 2021, rekening te houden 
met indexeringen van externe partijen. 

 
8. VERZOEK OPHEFFING GEHEIMHOUDING MONITOR WONINGBOUWPLANNEN 

De raad besluit conform voorstel (142386): 
1. Het verzoek om opheffing van de geheimhouding van de monitor woningbouwplannen af te wijzen. 
 

9. AANGAAN MARKTINITIATIEF POLDER ALBRANDSWAARD ZUIDOOST 
De raad besluit conform voorstel (81710): 
1. Het college de opdracht te geven het marktinitiatief ‘Polder Albrandswaard Zuidoost’ te onderzoeken 
in samenhang met wijzigingsgebied 5 van het bestemmingsplan polder Albrandswaard. 
2. Een voorbereidingskrediet van €4.000,- beschikbaar te stellen voor de startovereenkomst en deze te 
dekken uit de exploitatiebijdrage. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 
10. INSTELLING REKENKAMER ALBRANDSWAARD 

De fractie PvdA dient een amendement (A) in om aan artikel 4 “Benoeming directeur en 
plaatsvervangend directeur” enkele leden toe te voegen. 
 
Stemming over amendement A 
Voor: PvdA, GroenLinks, FRANS (3) 
Tegen: VVD, EVA, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, NAP (16) 
 
Stemming over het voorstel 
Voor: VVD, EVA, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks, NAP, FRANS (18) 
Tegen: PvdA (1) 
 
De raad besluit conform voorstel (188771): 
1. Een rekenkamer in te stellen. 
2. Deze te organiseren met een eenhoofdige leiding en 
- de heer drs. P. Hofstra RO CIA, directeur Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot directeur; 
- de heer dr. R. Willemse, bureauhoofd Rekenkamer Rotterdam, te benoemen tot plaatsvervangend 
directeur. 
3. De Verordening Rekenkamer Albrandswaard 2020 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening Rekenkamercommissie Albrandswaard 2015. 
 

11. BENOEMING EN BEËDIGING DIRECTEUR P. HOFSTRA EN PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR 
R. WILLEMSE VAN DE REKENKAMER ALBRANDSWAARD 
De heren Hofstra en Willemse worden beëdigd in hun respectievelijke functie bij Rekenkamer 
Albrandswaard.  
 

12. BESPREKING BRIEF PROVINCIE M.B.T. OMLOOP 
Wethouder Scheider licht aan de hand van de beantwoording van de door de fracties gestelde vragen 
toe hoe de provincie volgens hem tot de aangekondigde aanwijzing is gekomen. Hij schetst de stappen 
die vanaf nu moeten worden genomen en zegt toe om in de eerste raadsvergadering van 2021 een 
stand van zaken te geven. 
 
Door alle fracties in de gemeenteraad wordt motie (I) ingediend met de volgende strekking: 
 
Roept de gemeenteraad op: 
• Gezien de brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nu geen besluit te nemen over het 

raadsvoorstel ‘herontwikkeling De Omloop’; 
 
Roept het college op: 
• Te anticiperen op het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten middels de onderzoeken 

die in deze motie worden genoemd; 
• De uitkomsten hiervan nog voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 aan de 

gemeenteraad voor te leggen; 
 
Stemming over motie I 
Voor: unaniem 
Tegen: 
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13. HERONTWIKKELING DE OMLOOP 

Gelet op de bespreking van agendapunt 12 wordt de herontwikkeling van de Omloop niet verder in 
besluitvorming gebracht. 

 
14. STARTOVEREENKOMST VOOR HET MARKTINITIATIEF WONINGBOUW MARIPUT 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 
Tegen: 
 
De raad besluit conform voorstel (107706): 

 1. Het college te verzoeken het marktinitiatief ‘woningbouw Mariput’ te onderzoeken. 
2. Een voorbereidingskrediet van €20643,- beschikbaar te stellen voor de startovereenkomst en deze te 
dekken uit de exploitatiebijdrage. 
 

15. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
De fractie VVD dient motie (II) in met als strekking: 
• Na sluiting van de raadsvergadering op maandag 5 oktober zowel commissie- als 

raadsvergaderingen alleen nog digitaal te organiseren; 
• Dit besluit tot nader order van kracht te laten. 
 
De motie wordt ingetrokken. De vergaderingen van Beraad en Advies in oktober zullen digitaal 
plaatsvinden en de griffier wordt verzocht met een memo te komen over vergaderen onder de Corona 
maatregelen. 
 

OVERIGE 
 

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

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 2 november 2020. 

 
 
De griffier, De voorzitter, 

 
 
 

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte 


