
68 Gemeente
Atbrandsuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING29juni 2020
(greenvalleynr.145258)

Aanweziq:
M, BIanchi(VVD)
E. van der Klooster (VVD)
J.G. Ram-van Mourik (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 ZaaIen (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: S.M. Remijn-Korteweg (VVD)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter opent de vergadering om20.00 uur. Zij heet de raadsleden,wethouders en luisteraars
welkom. Mevrouw Remijn (VVD) heeftzich afgemeld voor devergadering

Eerst wordt agendapunt 2 met het afscheid vorige en installatie nieuwe kinderburgerneester behandeld
Vervolgens blikt de voorzitter terug op de afgelopen maandenvan de Corona-epidemie. De voorzitter
vraagt de aanwezigen op te staan en 1 minuut stilte te houden

De agendapunten 25. Zienswijze BAR-jaarrekening 2019 en–conceptbegroting 2021 en 28. Zienswijze
actualisatie van het Treasurystatuut van de MRDH worden van bespreekpunt naar hamerstukken
gewijzigd
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Mevr. Rombout dient een motie vreemd aan de orde van de dag in naaraanleiding van het ingekomen
stuk 86. Raadsinformatiebrief 2020 153400 Integraal Beleid Sociaal DomeinAlbrandswaard
De heer Scharink heeft een motie vreemd aan de orde van dedag over boomopstanden. Deze beide
moties zijn in eerste instantie als voorlaatsteagendapunten (31 en 32) toegevoegd aan de agenda. Aan
het einde van de vergadering zijn de beide moties ingetrokken

Deraad stemt inmetde gewijzigdeagenda

2. KINDERBURGEMEESTER, AFSCHEID zoE LUNA BRASSE EN INSTALLATIE REESE KUYT
De raad neemt afscheid van de Zoë Luna Brasseen verwelkomt de nieuwe kinderburgemeester Reese
Kuyt die voor een jaar het stokje overneemt.

3. SPREEKRECHT
Er heeftzich niemandgemeld om in te spreken

4. VRAGENHALFUUR
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur

5. VASTSTELLING VERSLAGENOPENBARE RAADSVERGADERINGEN 2 MAART EN7 APRIL 2020
Deheer Van ZaaIen (FRANS) geeft aan dat hijzijn verzoek gedaan tijdens de raadsvergadering van
2 maart tot agendering van de raadsinformatiebriefpapierinzamelingWCR intrekt
De verslagen van de raadsvergaderingenworden overigens ongewijzigdvastgesteld (145258).

6. INGEKOMENSTUKKEN
Van mevrouw Vergouwe (EVA) is het verzoek gekomen om ingekomen stuk 159 de Quickscan
planoptimalësatievan ProvincieZuid-Holland in handen te stellen van het college.
De lijst ingekomen stukkenwordt aangepasten voor het overige ongewijzigdvastgesteld (180136)

HAMERSTUKKEN

7. BENOEMING MEVROUWM. BLOK TOT LID VAN DE AGENDACOMMISSIE

De raad besluit conformvoorstel {177592):
Mevrouw M. Blok-Schefferste benoementot lidvan de agendacommissie per 1 juli 2020.

8. BENOEMING MEVROUWS.VOOGDGEERTTOT LID VAN DEAUDITCOMMISSIE

De raad besluit conform voorstel (177674):
Mevrouw S.R.W. Voogdgeert namens de fractie-VVA te benoementot lid van de auditcommissie

9. BENOEMING DE HEER E. ROEDOLFTOT PLAATSVERVANGEND LID VAN DE AUDITCOMMISSIE

De raad besluit conform voorstel (179284):
De heer E. Roedolf te benoementot plaatsvervangendIIdvan de auditcommissievoor de fractie
LeefbaarAlbrandswaard

10. BENOEMING LEDEN COMMISSIERUIMTELIJKE KWALITEIT

De raad besluit conform voorstel (148679):
1. Mevrouw M. Franse voor eeneerste periode.met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. als lid
van de commissie Ruimtelijke Kwaliteitte benoemen
2. De heer G.K. Tegelberg voor een tweede periode, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2020, als lid van de commissie RuimtelijkeKwaliteitte benoemen.
3, De heer H.P Heijne voor eentweede periode,met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, als
voorzitter van de commissie RuimtelijkeKwaliteit te benoemen
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11. VASTSTELLING STARTOVEREENKOMSTGRAAF VAN PORTLAND

Deraad besluitconformvoorstel (127931):
1. Het college te verzoeken het marktinitiatief 'Graaf van Portland’ te onderzoeken;
2, Een voorbereidingskrediet van €10.000,- beschikbaar te stellen voor de startovereenkomsten deze te
dekken uit de exploltatiebijdrage=

12. VASTSTELLING VERORDENINGWOONRUIMTEBEMIDDELING

De raad besluit conform voorstel (162617):
1. De verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020, de toelichting bij de verordening
WoonruImtebemiddeling en de hoofdlijnennotitievast te stellen

13. AANWIJZING LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLING ALBRANDSWAARD

De raad besluit conformvoorstel Í174250):
Het Commissariaat voor de Media te adviseren Radio Omroep StichtingAlbrandswaard aan te wijzen als
lokale publieke media-instelling voor Albrandswaard voor de komende 5jaar.

14. VASTSTELLING ZIENSWIJZE OP BEGROTING2021 METROPOOLREGIOROTTERDAM DEN

HAAG (MRDH)
De raad beslutt conformvoorstel (161318):
1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH-ontwerpbegroting 2021
2, Met deze zienswijze aandacht te vragen voor het faciliteren van het bestuurlijke gesprek over de
financiële koers van de MF2DH,en voor een sober financieel beleid

15. VASTSTELLING ZIENSWIJZEOP BEGROTING 2021 MILIEUDIENST DCMR
De raad besluit conform voorstel (163857):
1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke
regeling DCMR MilieudienstRijnmond, overeenkomstig bijgevoegdebrief met als hoofdpunten
• Het uitspreken van waardering voor de sluitende begroting:

DCMR is voortvarend aan de slag gegaan met de zienswijzen op devorige begroting en heeft
afgelopen jaar inspanningen verricht op een aantal financiële en bedrijfsvoering dossiers:
Complimenteren met dewijze van taakuitvoering onder de huidige, unieke omstandigheden m.b.t.
het Corona-virus;
Het benoemen van een aantal externe factoren met invloed op de Begroting 2021, met daarbij de
vraag aan DCMR hier ze hierop gaan anticiperen:
Nogmaals benadrukken dat gemeenteAlbrandswaard, gezien de huidige financiële situatie, geen
mogeIIjkhedenziet om de voorgestelde indexering te dekken binnen de gemeentelijke
programmabegroting2021:
Gezien de financiêle situatie vragen weook DCMR haar financiële verantwoordelijkheidte nemen;
We vragen DCMRmee te denken en vragen hen om te komen met voorstellen ter bespreking bij de
vergadering van het Algemeen Bestuur in juli 2020.

•

•

•

•

16. VASTSTELLING ZIENSWIJZE BEGROTING2021 SAMENWERKING VASTGOEDINFORMATIE,

HEFFINGENWAARDEBEPALING(SVHW)
De raad besluit conformvoorstel (164406):
Eenzienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting2021 vande gemeenschappelijkeregeling SVHW
en bijgevoegde antwoordbrief aan hetDagelijks Bestuur van het SVHWte versturen, waarin wordt
opgemerkt dat niet wordt ingestemdmet detoegepaste indexeringspercentagesen datwordt verzocht
om een evaluatie van de huidige berekeningswijzete laten doen door het AlgemeenBestuur
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17. VASTSTELLING ZIENSWIJZE BEGROTING 2021 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

(NRIJ)
De raad besluitconform voorstel (173925}:
1. Een zienswijze in te dienen op begroting 2021 van de GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde,
overeenkomstigbijgevoegdebrief.
2. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2019 van de GR Natuur-en Recreatieschap
IJsselmonde.

18. VASTSTELLING ZIENSWIJZE 1EWIJZIGING PROGRAMMABEGROTING 2020 EN BEGROTING

2021 GR VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR)
De raad besluit conformvoorstel (167835):
1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging2020 van de VRR
2. Niet in te stemmen metde indexatie, zoals de VRR in haar conceptbegroting2021 heeft
opgenomen
3. De zienswijze te verzenden aan de VRFI,zoals in de bijlage bij dit voorstel is opgenomen

19. VASTSTELLINGBESTEMMINGSPLANZUIDELIJKE ENTREEOVERHOEKEN I EN 11

De raad besluit conformvoorstel (151343):
Het bestemmingsplan 'Zuidelijkeentree Overhoeken I en ll' (IMROcode: NL.IMRO.0613.ZuidEntreeOH-
VSTI ) en de Nota Zienswijzen ongewijzigdvast te stellen en 6 weken ter inzage te leggen

20. VASTSTELLING MEERJAREN PERSPECTIEFONTWIKKELINGSPROJECTEN 2020

De raad besluit conform voorstel (158897):
1.Geheimhouding op hetMPO 2020 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform artikel 25
gemeentewet en artikel 10,tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te bekrachtigen
2. Het MPO 2020 Hoofdrapportageen het MPO2020 Projectenboekvast te stellen
3.Vanuit de ReserveOntwikkelingsprojecteneen afdracht te doenvan € 1.053.000,- ten gunste van de
verliesvoorziening en van € 110,000,-ter dekkingvan de correctie boekwaardevan Slot
Valkensteinsedijk5
4. De tussentijdse winstnemingenvan 2018 (€ 477.000,-) en2019 (€ 1.350.000,-) conformde nota
Reserves en voorzieningen toe te voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten
5. Het overschot op het vrije deel van de Reserve Ontwikkelingsprojectenad € 171.000over te hevelen
naar de algemene reserve
6. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2020
7. Het college mandaat te geven om uitgavente doen binnende budgettenvan de grondexploitaties
8. Deagrarische grondenvanuit de grondexploitatie Polder Albrandswaardover te brengen naar de
reguliere exploitatie. omzodoende de grondeigendommen (door middel (erf)pacht uitgifte onder de
agrarische bestemming) beter te benutten voor hetwaarborgen van het landschappelijk karakter van de
polder

21. VASTSTELLING GEZAMENLIJK AANBESTEDEN ACCOUNTANTSDIENSTEN
De raad besluit conformvoorstel (159316):
1. In te stemmen met het gezamenlijk aanbestedenvan de accountancydienstverleningmet de
gemeenten Barendrecht. Ridderkerk. de GR BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer
2. Het gezamenlijk bestekvast te stellen
3. Inte stemmen met het controleprotocolvoor de accountant,
4. Inte stemmen met de vervolgprocedure.Dit betekent dat:
- de inschrijvinginjuli wordt geopend;
- de inschrijvingen tot 21 september 2020 ingediend kunnenworden=
- de beoordelingscommissieop 8 oktober 2020 tot een voorstel komt voor de aanwijzing van een
accountant:
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- de raad in december 2020 de voorgedragenaccountant aanwijst;
- en het college in december 2020 de overeenkomst ondertekent.
5. Op voordracht van de auditcommissie, de heren M. Bianchi en R. Steger te benoemenals leden van
debeoordelingscommissie
6, De raad laten bekrachtigen dat de bijgevoegdestukken alsGEHEIMworden behandeldtot aan de
datum van publicatie in TenderNed

BESPREEKSTUKKEN

22. JAARSTUKKEN2019 ALBRANDSWAARD
Devoorzitter van de auditcommissie, Fer van der Stam, leest het advies van de auditcommissie voor om
het college decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2019.

Stemming over het voorstel
Voor:unaniem
Tegen

De raad besluit conform voorstel {154638):
1. Het resultaat van dejaarrekening 2019vast te stellen op € 1.614.713 negatief;
2. Het jaarrekeningresultaat te onttrekken aan de Algemene reserve;
3. Debudgetten in het overzicht Overhevelenbudgetten ad€ 284.867over te hevelen naar 2020 en ten
laste te brengen van de Algemene reserve,de reserve Groot onderhoud gebouwenen de reserve
Sociaaldeelfonds;
4. De restantkredieten uit 2019, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van
€ 3.533.100 beschikbaar te stellen in 2020
5. Degeheimhouding op bijlage 2 Assurancerapporten collegeverklaringconformartikel 25, derde lid,
Gemeentewet en artikel 10,tweede lid, aanhef en onder b en g,Wet openbaarheidvan bestuur, te
bekrachtigen

23. IE TUSSENRAPPORTAGE 2020 ALBRANDSWAARD

De fracties van de PvdA en GroenLinks dienen een motie (1)Stop de lokale bezuinigingen in

Stemminq over het voorste
Voor: unaniem

Tegen

De raad besluit conformvoorstel (165041):
1. De 1e Tussenrapportage 2020 inclusief bijlagen vast te stellen;
2. De programrnabegroting 2020te wijzigenmet de volgende punten
Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met€ 357,400:
Programma Ruimtelijke ordening,Wonen en Economie te verlagen met€ 84.000=
Programma Buitenruimte te verhogenmet€ 39,800;
Programma Financiën te verlagen met € 70,000;
Programma Educatie te verhogen met € 125.500;
Programma Sport te verhogen met € 105.100:
Programma Sociaal domein te verhogen met€ 924.300:
In hetOverzicht 'niet onder de programma’svallende baten en lasten' te verlagen met€ 96.400

3. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen2020 met de bijbehorendeinzetvan reserves en
voorzieningen vast te stellen
4. De voltooide speerpunten uit de begroting 2020 en de voltooidemoties af te sluiten
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StemminqoverMotie 1
Voor: PvdA (1), NAP (1),GroenLinks(1), VVA (1) (4)
Tegen: VVD (4), EVA (4), StemLokaal(3), LeefbaarAW (2), CDA (2), Frans (1) (16)
Daarmeeis de motieverworpen

24. NOTA RESERVESENVOORZIENINGEN
De fracties van de EVA, GroenLinksen PvdAdienen een amendement (A) in om beslispunt 11 Opheffen
reserve sociaal deelfonds te schrappen

Stemming over amendementA:
Voor: EVA (4), LeefbaarAW (2), CDA (2), PvdA (1), NAP (1), GroenLinks(1), VVA (1), Frans (1) (13)
Tegen: VVD (4), StemLokaal (3) (7)
Daarmee is het amendement aangenomen

Stemverklarinq VVD:
Ondanks het feit dat de fractietegen het amendement heeft gestemd,stemt het toch voor het
geamendeerde voorstel

Stemminq over het qeamendeerdevoorstel
Voor: unaniem
Tegen

De raad besluit{172094):
1. De kadernota reserves envoorzieningen 2020-2023 vast te stellen
2. Reserve landschapstafel op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Bij het
opstellen van de begroting 2021
3. Reserve ruimtelijke visie opte heffen en het saldo toe te voegenaan de algemene reserve. Bij het
opstellen van de begroting 2021
4. Reserve gemeentehuis Poortugaalop te heffen bij het opstellenvan de begroting 2021. De reserve is
reeds leeg
5. Reserve speelruimteplan op te heffen bij het opstellen van de begroting 2021. Het volledige saldo is
eerder gebruikt als dekkingin de begroting2020
6. Reserve betaalbare en bereikbarewoningen op te richten met genoemdedoel en omvang bij het
opstellen van de begrotingvan 2021
7. Reserve duurzaamheid op te richten met genoemde doel en omvang, en de "gereserveerde" gelden
voor deze reserve binnen de algemene reserveover te hevelen naar de reserveduurzaamheid. Bij het
opstellen van de begroting van 2021
8. Akkoord te gaan met uitgangspunt14, naderespelregels omtrent de algemene reserve.
9. Voorziening afwikkelingskostensmaak van Poortugaal op te heffen entoe te voegen aan de
algemene reserve, Bij het opstellenvan de begroting 2021
10. Voorziening BTWsportbesluitop te heffenen toe te voegen te voegen aan de algemene reserve
Het risico waarvoor deze reserve is gevormd mee te nemen in de risicoparagraaf van de begroting. Bij
het opstellen van de begroting 2021
11. Bij de reserve Sociaal deelfondsde ondergrens van 1.6 miljoente laten vervallen, en indien de
reserve leeg is de reserveop te heffen

25. ZIENSWIJZE JAARREKENING 2019 ENCONCEPTBEGROTING2021 BAR-ORGANISATIE
Dit raadsbesFuitwordt afgehamerd bij het agendapunt Hamerstukken.
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De raad besluit conform voorstel (160365):
Een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2019 en concept Begroting 2021 van de GR
BAR-organIsatie overeenkomstig bijgevoegdeconceptbrief met daarin als opmerkingen:

1.Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente
voorwaarden, de overgeblevenbudgettaire middelen in boekjaar 2019te mogen doorschuiven
naar het eerstvolgend begrotingsjaar2020.

2. Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingenvoor autonome
ontwikkelingen en volumegroei als dte voor het handhaven vanhet huidige ambitieniveau in de
concept Begroting 2021 van de GR BAR-organisatie

3.Onze gemeente ziet zich gesteld voor een stevige ombuigingsnoodzaak.De uitgaven aan de
BAR-organisatie vertegenwoordigeneen aanzienlijk deel van onzeProgrammabegroting. We
beseffen dat de BAR-organisatie in de voorbije jaren een taakstellingvan € 7 mIn. heeft
gerealiseerd. Toch roepenwij u op bij te dragen aan onze ombuigingsmaatregelen.Wij zouden
graag inzicht hebben in de mogelijkheden en consequentiesvan drie scenario’s,waarin 1%, 2%
resp. 3% van de totale omvang van de BAR-begroting vanaf het begrotingsjaar 2022 is
omgebogen. Wij zien deze scenario’smet belangstelling tegemoet omze vervolgens samen
met u verder te kunnen bespreken

26. ZIENSWIJZE BEGROTING 2021 GRJEUGDHULP RIJNMOND

Stemminq over het voorstel
Voor: VVD (4), StemLokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2), NAP (1), VVA (1), Frans (1) (14)
Tegen: EVA (4), PvdA (1),GroenLinks (1) (6)

De raad besluit conformvoorstel (167882):
1. Conform bijgaande brief de zienswijze over de concept begrotingswijziging2020 en conceptbegroting
2021 kenbaar te maken aan het DagelijksBestuur van de GemeenschappelijkeRegeling Jeugdhulp
Rijnmond. De inhoud van de zienswijze betreft kritische aanbevelingenwat betreft de voorgestelde
indexatie, de informatievoorziening en analyses.
2. De financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2020 te verwerken in
de2eTussenrapportage

27. ZIENSWIJZE BEGROTING 2021 GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSDIENSTROTTERDAM-

RIJNMOND (GGD)
De fractie-EVA dient een amendement (B) in om 1.Geen zienswijze in te dienen en 2. De gemeenteraad
zo spoedig mogelijk te informeren over extra financiële inzet voor infectieziektebestrijding.

Stemminq over amendement B:
Voor: EVA (4), PvdA (1). NAP (1),GroenLinks (1), VVA (1), Frans (1) (9)
Tegen: VVD (4), StemLokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (11)
Daarmee is het amendement verworpen

Stemming over het voorstel
Voor: VVD (4). StemLokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (11)
Tegen: EVA (4), PvdA (1), NAP (1), GroenLinks(1), VVA (1), Frans (1) (9)

De raad besluit conformvoorstel {169920):
Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijkeregeling GGD-
RR, overeenkomstig bijgevoegdebrief met daarin als opmerking datwij niet instemmen met de
voorgestelde indexactie zoals al eerder per brief gemetd, en met het verzoek om te komen met
voorstellen en consequenties voor/van een€ 0,- scenario.
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28. ZIENSWIJZE ACTUALISATIE TREASURYSTATUUT METROPOOLREGIOROTTERDAM DEN HAAG

(MRDH)
Dit agendapunt wordt afgehamerd bij het agendapunt hamerstukken

De raad besluit conformvoorstel (161324):
1. De zienswijzebrief vast te stellen op het MRDH-ontwerp-Treasurystatuut2021
2. In de zienswijzebrief geenopmerkingente maken op het voorgenomen MRDH-besluit

29. STARTOVEREENKOMSTSONNEHEERDT
De fracties van de EVA, NAP,CDA, Frans,GroenLinks, LeefbaarAW dienen een amendement (C) in
om 1. In overleg met initiatiefnemerte onderzoeken naar bouw van30% voor starters enz. bereikbare
woningen, alternatieven voor de parkeergarage,en Buurtpreventie een passende ruimte binnen het plan
aante bieden
Stemminq over amendement C:
Voor: VVD (4), EVA (4), LeefbaarAW (2), CDA (2), PvdA (1), NAP (1),GroenLinks (1), VVA (1), Frans
(1)(17)
Tegen:StemLokaal(3)
Daarmee is het amendement aangenomen

Stemming over het qeamendeerdevoorstel
Voor: VVD (4), EVA (4), LeefbaarAW (2), CDA(2), PvdA (1), NAP (1), GroenLinks (1), VVA (1), Frans
(1) (17)
Tegen: StemLokaal (3)

De raad besluit (19540):
1. Het college de opdracht te geven hetmarktinitiatief 'herontwikkeling locatie Sonneheerdt' te
onderzoeken;
a. In overleg met de initiatiefnemerexpliciet de mogelijkheden te onderzoekenvoor de bouwvan ten
minste 30% bereikbarewoningen voor starters, jongeren en ouderen
b. Alternatieven te onderzoekenvoor de parkeergarage, waarbij de parkeernorm opnieuwvoorgelegd
dient te worden aan de raad

c. De buurtpreventie een passende ruimtete bieden binnen het plantegen een marktconforme huur
2.Een voorbereidingskrediet van €20.000,- beschikbaar te stellenvoor de startovereenkomst en deze te
dekken uit de exploitatiebijdrage;

30. ONTWIKKELINGSPLAN BUURTINITIATIEF'HERONTWIKKELING SCHOOLLOCATIE DE MEIJLLE'
De fracties van de EVA, GroenLinksen LeefbaarAW dienen een amendement (D) in om het kunstwerk
'Spelende ktnderen' van Van Kralingente behouden

De fracties GroenLinks, PvdA,NAP en FRANS dienen een amendement (E) in om aan de ontwikkelaar
de voorwaarde te stellen dat de vier bomen, dIeter compensatie van de vier watercipressen
teruggeplant worden, een minimale stamdiameter hebben van 25 cm

Stemming over amendementD
Voor: unaniem
Tegen:–
Daarmeeis hetamendementaangenomen.

Stemminq over amendement E
Voor: EVA (4), PvdA (1), NAP (1),GroenLinks (1), VVA (1), Frans (1) (9)
Tegen: VVD (4), StemLokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (11)
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Daarmee is het amendement verworpen

Stemminq over qeamendeerde voorstel:
Voor: VVD (4), StemLokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (11)
Tegen: EVA (4), PvdA (1), NAP (1),GroenLinks (1), VVA (1), Frans (1) (9)

De raad besluit (7242):
1. Inte stemmen met het ontwikkelingsplanvan het buurtinitiatief 'herontwikkeling schoollocatiede
Meijlle’
2. In te stemmen met het doorlopenvan de ruimtelijke procedure om het bestemmingsplanaan te
passen op basis van het ontwikkelingsplan 'herontwikkeling schoollocatie de Meijlle’
3. Het reliëf/de gevelsteen "spelende kinderen" van Van Kralingenvóór de sloop van het gebouw te
verwijderen, te conserveren en op een nieuwte bepalen publieke plaats in Albrandswaardte
plaatsen/exposeren

OVERIGE

31. SLUITING
Devoorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeenteAlbrandswaard
in zijn openbarevergadering van 5 oktober2020.

eendert Groenenboom éÍákIa deWitte
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