
69 Gemeente
AtbrandsLuaard

VERSLAG DIGITALERAADSVERGADERING9 en lO november 2020
(greenvalleynr.145258)

Aanweziq
M, Bianchi(VVD)
E. van der Klooster (VVD)
J.G. Ram-vanMourik (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) (10 november aanwezig vanaf 23u)
J.W.H. Scharink(GroenLinks)
R.A. Steger(NAP)
F.P. van ZaaIen (FRANS)

L. Groenenboom (griffier)
J,G.H. deWitte (vooIzitter)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, L.M. Heezen, M.P.C, van Ginkel-van Maren en R.E. Schneider

Afwezig 9 november: S.R.W. Voogdgeert (VVA)
Afwezig 10 november: S.R.W. Voogdgeert (VVA) en H.J. van der Graaff (PvdA) tot 23.00 uur

1. OPENINGENVASTSTELLINGAGENDA
De plaatsvervangend voorzitter de heer Bianchi opent de digitale vergadering, omdat mevrouw DeWitte
door verkeersproblemen is vertraagd. Zij neemt hetweer over om20u40. De plaatsvervangend
voorzitter heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkerswelkom. Bericht van verhindering van
Mevrouw Voogdgeert ontvangen

2. SPREEKRECHT

Er heeft zich niemand aangemeld om inte spreken.
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3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De fracties geven hun algemenebeschouwingen in de volgorde: EVA,VVD, PvdA, Stem-Lokaal
GroenLinks, LeefbaarAlbrandswaard,NAP, CDA en FRANS

AmendementA 'College Uitvoerinqsproqramma(CUP)’wordt ingediend door defracties PvdAen
GroenLinks met de volgende strekking

Het concept-raadsbesluit “Programmabegroting2021 Albrandswaard: (nummer 194469)’' als volgt te
wijzigen:

Schrappen
Beslispunt 2: DeAgenda van de Samenleving als instrument in de Planning en Controlcyclus te
gebruiken om het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen:

Toevoegen
Beslispunt 2 : Het college de opdracht te geveneen College Uitvoerings Programma op te stellen voor
de resterende periode van deze zitttngsterrnijnvan de gemeenteraad; deze voor 1 maart 2021 ter
kennlsnameaan de gemeenteraadte sturen; zodoende de gemeenteraad in staat te stellen het door het
college gevoerde beleid te toetsen en te evalueren; en daarmeede gemeenteraad in staat te stellen zijn
controlerende taak serieus in te vullen

Amendement B 'Socialewoninqbouw' wordt ingediend doorde fracties PvdA en GroenLinks met de
volgende strekking

Het concept-raadsbesluit “le begrotingswijziging2021; ombuigingenen inzet Eneco-gelden (nummer
194016)”, als volgt tewijzigen

Schrappen
Beslispunt 6: een reservenegatieve prognose DeOmloop opte richten en te vullen met een bedrag van
€3.700.000,- uit de AlgemeneReserve;

Wijzigen
Beslispunt 5: €1.500,000,-wijzigen in €5.200.000,- (zijnde €1.500.000 + €3.700.000,-), zodat beslispunt
5 als volgt komt te luiden
Akkoord te gaan met het vullen van de reserve betaalbare en bereikbarewoningen met een bedrag van
€5.200.000,- (zijnde €1.500,000+€3.700.000,-) uit deAlgemene Reserve;

Motie 1'Aanmoediqinqsbonus’wordt ingediend door de fracties EVA, NAP. FRANS en GroenLinks met
devolgendestrekking

Verzoekt het college:
• 1% van de Eneco-gelden,zijnde €170.000, te reserverenvoor de toekenning van verzoeken uit het

lokale veld van verenigingen en stichtingen op het gebiedvan ontmoeting, sport en cultuur;
Samen met het gemeenschapsfondsen het Akkoord vanAlbrandswaard spelregels op te stellen
waar aanvragenaan moetenvoldoen om in aanmerkingte komenvoor deze bijzondere eenmalige
bijdrage:
Het gemeenschapsfondste vragen de uitvoeringvoor haar rekening te nemen:

•

•
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Motie I1'30km-zones’ wordt ingediend door defractie EVA met de volgende strekking

Roept het college op om
• Voor 31 maart 2021 bij de raad te komenmet een uitgewerkt plan waarin de 3C)km/hzones in onze

gemeenteworden gespecificeerd

Motie 111'Afvalstoffenheffinq’ wordt ingedienddoor defracties GroenLinks en PvdAmet de volgende
strekking

Roept het college op, om
• De voorgenomen demping van de verhoging van de afvalstoffenheffingniet voor alle inwoners van

Albrandswaard uit te voeren, maar alleenvoor inwoners die recht hebbenop een
minimavooIziening en onder de inkomens- en vermogensgrenzenvan de regeling Meedoen vallen
Degemeenteraad op de hoogte te houdenvan de financiële afwikkeling hieromtrent en het te
verwachten positieve verschil in kosten vanuit de voorzieningAfvalstoffenheffing terug te boeken
naar de Algemene Reserve.

•

Motie IV 'Reqels voor bomenen qroen’ wordt ingediend door de fracties GroenLinks, PvdA en Stem-
Lokaal met de volgende strekking:

Roept het college op om
• Te onderzoeken, o.a. op maatschappelijk,ecologisch en economisch gebied, of de beleidsregels

m.b.t. groen en bomen inAlbrandswaard nog wel aan de huidigetijdsgeest voldoet;
De beleidsregels te vergelijken met omliggendeén gelijkwaardige gemeentes
De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk einde Q1 van 2021 met de gemeenteraadte delen

•

•

Motie V 'Geen kerstbomenverbranding in 2020'wordt ingedienddoor de fracties van GroenLinks en
PvdA met de volgende strekking:

Roept hetcollegeop om
• De kerstbomenverbranding in 2020 geen doorgang te laten vinden
• De kerstbomen op eenzelfdewijze te laten verzamelen, waarbij de vergoeding van per ingeleverde

boom bij voorkeur blijft bestaan
De bomen vervolgens te (laten) composteren in plaatsvan te verbranden•

4. REACTIE VAN HET COLLEGE

Het college reageert op de algemene beschouwingen in de volgorde: wethouderGoedknegt. wethouder
Heezen,wethouder Schneider, wethouder Van Ginkel en de burgemeester.

SCHORSINGOM 22u35 TOT lO NOVEMBER 20u

HEROPENING10 november 2020

De voorzitter heropent de vergadering om20.00 uur. Berichtenvan verhindering zijn ontvangen van
mevrouwS. Voogdgeert en de heer H.J. van der Graaff. Deze laatste isweer aanwezig in de
vergadering om 23.00 uur, net voordat de stemmingen beginnen
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HAMERSTUK

5. 2E TUSSENRAPPORTAGE 2020 ALBRANDSWAARD

Deraad besluitconformvoorstel (205926}:
1. De 2e Tussenrapportage2020 inclusief bijlagenvast te stellen;
2. Demutaties op de begroting 2020 die voortvloeien uit de 2e Tussenrapportage 2020 vast te stellen;
3. De financiële gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de programmabegroting 2020 en

meerjarig in de programmabegroting2021:
4. Debudgettair neutrale begrotingswijzigingen2020 met de bijbehorende inzetvan reserves en

vooIzieningen vast te stellen;
5. De investeringskredieten 2020 volgens bijlage I van de 2etussenrapportage 2020 per saldo te

verlagen met € 974.000en de restantkredieten uit 2020zoals opgenomen in bijlage I ter hoogte van
€ 947.000 beschikbaar te stellen in 2021

6. Debudgettaire gevolgen 2020 van de Coronacrisis ad € 299.500 te verdelen over de programma’s
7. De voltooide speerpunten uit de begroting 2020 en de voltooide moties af te sluiten

BESPREEKSTUKKEN 4

6. CONCEPTPROGRAMMABEGROTING 2021 ALBRANDSWAARD

De fracties geven in de eerstetermijn hun reacties op de ingediendeamendementen en moties: EVA,
VVD, Stem-Lokaal, GroenLinks(trekt amendementA en trekt motie III in), Leefbaar Albrandswaard.
NAP, CDAen FRANS

Amendement C 'Afvalstoffenheffinq' wordt ingediend door de fractie GroenLinks met de volgende
strekking

Het concept-raadsbesluit “'le begrotingswijziging 2021; ombuigingenen inzet Eneco gelden (nummer
194016)", als volgt te wijzigen:

Schrappen

8. Akkoord te gaan met het ophogen van de voorziening Afvalstoffenheffing met een bedrag van €
600.000,- uitdeAlgemeneReserve.

Motie 1’'Aanmoediqinqsbonus' wordt aangepast in de constateringen. De strekking blijft gelijk

Motie IV' 'Reqels voor bomenen qroen' wordt mede ingedienddoor fractie EVA, De strekking blijft gelijk

Motie V’ 'Geen kerstbomenverbrandinq in 2020' wordt mede ingediend door de fracties EVA en Leefbaar
Albrandswaard en de strekkingwordt aangepast in

Roept het college op, om

• De kerstbomenverbranding in 2021 geen doorgang te laten vinden
• De kerstbomen op eenzelfdewijze te laten verzamelen, waarbij de vergoeding van per ingeleverde

boom bij voorkeur blijft bestaan=
De bomen vervolgens –in plaats van te verbranden– te

o te (laten) composteren; en/of
o te versnipperen en de snippers duurzaam te hergebruiken; en/of
o desgewenst te doen toekomen aan Diergaarde Blijdorp

•
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Motie VI 'Villa Stoer’ wordt ingediend door de fracties EVAen CDAmet de volgende strekking

Verzoekt het college:
• zich als college Albrandswaard te committeren aan het slagen van het oudereninitiatief en actief

mee te werken aan het vinden van een geschikte woonlocatie.

Het college geeft hierna zijn reactieop de ingedIendeamendementen en moties

Stemming over het voorstel
Voor: VVD (5), Stem-Lokaal (3). LeefbaarAW (2), CDA (2} (12)
Tegen: EVA (4), PvdA (1).GroenLinks (1), NAP (1), FRANS (1) (8)

De raad besluit conform voorstel (194469):
1. DeProgrammabegroting 2021 Albrandswaardvast te stellen inclusief de paragrafen;
2. DeAgenda van de Samenleving als instrument in de Planningen Controlcycluste gebruiken om het
nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaar te bepalen;

3. Het college te machtigen voor dejaarschijf 2021, binnen de kaders van dezePrograrnmabegroting,
de lasten en baten binnen de (sub)programma'ste realiseren, inclusief de opgenomen
subsidieplafonds2021 en investeringen

7. 1E BEGROTINGSWIJZIGING 2021 ALBRANDSWAARD

Stemminq over amendement B'Sociale woninqbouw'
Voor: EVA (4), PvdA (1),GroenLinks (1), NAP (1) (7)
Tegen: VVD (5), Stem-Lokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) . FRANS (1) (13)
Het amendement is daarmee verworpen

Stemminq over amendement C 'Afvalstoffenheffinq’
Voor: EVA (4), PvdA (1),GroenLinks (1), NAP (1), FRANS (1) (8)
Tegen: VVD (5), Stem-Lokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (12)
Het amendement is daarmee verworpen

Stemminqover hetvoorstel
Voor: VVD (5), Stem-Lokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (12)
Tegen: EVA (4), PvdA (1),GroenLinks (1). NAP (1), FRANS(1) (8)

De raad besluit conform voorstel (194016):
1. De 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage)vast te stellen en deze per programmate wijzigen

conform de programmawijzigingenzoals weergegeven in het overzicht onder het hoofdstuk
financiên

2, Een reserve innovatie en preventiesubsidieopte richtenen te vullen met een bedrag van €
700.000,- uit de Algemene Reserve.zoals vermeld onderde ombuigingen bij programma 7, sociaal
domein

3. Een reserve kapitaallasten Beheer Openbare Ruimte opte richten en te vullen met een bedrag van
€ 150.000.- uit de Algemene Reserve,zoals vermeld onder de ombuigingenbij programma 3.
buitenruimte.

4. Een reserve Rentelasten opte richtenen te vullen met een bedragvan € 1.900.000,- uit de
Algemene Reserve, zoals vermeld onder de ombuigingenbij programma 4, financiën

5, Akkoord te gaan met het vullen van de reserve betaalbare en bereikbarewoningen met een bedrag
van € 1.500.000,- uit de Algemene Reserve.

6. Een reserve negatieve prognoseDe Omloopop te richtenen te vullen met een bedrag van
€ 3.700.000,- uit de Algemene Reserve.
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7. Akkoord te gaan met het vullen van de reserve Duurzaamheidmet een bedrag van € 2.500.000,- uit
de Algemene Reserve. 8. Akkoord te gaanmet het ophogenvan de voorziening Afvalstoffenheffing
met een bedrag van € 600.000,- uit de AlgemeneReserve.

Alle motiesworden aan het einde van bovenstaandagendapunt in stemming gebracht

Stemminq over motie l’ 'Aanmoediqinqsbonus’:
Voor: EVA (4), PvdA (1),GroenLinks (1), NAP (1), FRANS (1) (8)
Tegen: VVD (5), Stem-Lokaal (3), LeefbaarAW (2), CDA (2) (12)
Daarmee is motie 1’verworpen

Stemminq over motie 1l'30km-zones':
Voor: VVD (5), EVA (4), Stem-Lokaal (3). LeefbaarAW (2), CDA (2),GroenLinks (1), NAP (1), FRANS
(1) (19)
Tegen: PvdA (1)
Daarmeeismotie II aangenomen

Stemming over motie IV' 'Regels voor bomenen groen:
Voor: EVA (4). Stem-Lokaal (3), CDA (2), PvdA (1),GroenLinks (1), NAP (1), FRANS (1) (13)
Tegen: VVD (5), Leefbaar (2) (7)
Daarmee is motie IV' aangenomen

Stemminq over motie V’ 'Geen kerstbomenverbandinq in 2020’:
Voor: EVA (4), LeefbaarAW (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), FRANS (1) (10)
Tegen: VVD (5), CDA (2), Stem-Lokaal (3) (10)
Daarmee staken de stemmen en wordt de motie op 14 decemberopnieuw in stemming gebracht

Stemminq over motieVI 'Villa Stoer’:
Voor: VVD (5), EVA (4}, Stem-Lokaal (2), LeefbaarAW (2), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP
(1), FRANS (1) (19)
Tegen: Stem-Lokaal (1)
Daarmee is motie VI aangenomen

OVERIGE

8. SLUITING

De voorzitter sluit om 23u50 uur de vergadering

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeen
in zijn openbare vergadering van 14 december

e Albrandswaard
2020

drs, LeendertGroenenboom
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