
VERSLAG RAADSVERGADERING 2 maart 2020 

(greenvalleynr. 145258) 

Aanwezig: 

M. Bianchi (VVD)

E. van der Klooster (VVD)

J.G. Ram-van Maurik (VVD)

S.M. Remijn-Korteweg (VVD)

R. Verduyn (VVD)

M. Blok-Schefters (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 Graaft (PvdA)

J.W.H. Scharink (GroenLinks)

RA Steger (NAP)

S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)

F.P. van Zaaien (CU/SGP)

L. Groenenboom (griffier)

J.G.H. de Witte (voorzitter)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig: 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

Gemeente 

Albrandswaard 

De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. Zij heet de raadsleden, wethouders, publiek en

luisteraars thuis welkom.

De raad stemt in met de agenda.

2. SPREEKRECHT

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

3. VRAGENHALFUUR

De burgemeester licht kort het incident van gisterenavond met de ontsnapte tbs-ers toe. Voorafgaande

aan de raadsvergadering is de gemeenteraad bijgepraat in het bijzijn van Fivoor, OM en politie. Naar

aanleiding daarvan stelt de heer Van der Graaft een vraag over het vertrouwen in relatie tot de

omgeving. De burgemeester beantwoordt zijn vraag.

De heer Van der Graaft stelt vragen over hoe hij geïnformeerd wordt over de uitkomst van het

werkbezoek dat morgenavond aan Antes plaatsvindt. Wethouder Van Ginkel reageert hierop.

4. VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 3 FEBRUARI 2020

Het verslag van de raadsvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld (145258).
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5. INGEKOMEN STUKKEN

De heer Van der Graaft (PvdA) vraagt de heden ontvangen Raadsinformatiebrief (152945) met reactie

op zijn inzageverzoek in de intentieverklaring Woningbouw Antes in handen te stellen van de

agendacommissie met verzoek deze zo spoedig mogelijk te agenderen. Vervolgens vraagt hij nr. 44

Raadsinformatiebrief BAR-managementletter (132817) te agenderen in de auditcommissie en

accountant uit te nodigen.

Mevrouw Vergouwe (EVA) vraagt nr. 40 148755 Brief van Adriaan van Erk Ontwikkeling inzake Locatie

Sportvelden Rhoon in handen te stellen van de agendacommissie met verzoek deze tegelijk te

behandelen met het raadsvoorstel Herontwikkeling van De Omloop.

De heer Van Zaaien (CU-SGP) vraagt nr. 48 Raadsinformatiebrief papierinzameling WCR(147671) in

handen stellen van de agendacommissie om deze te agenderen in een B&A.

De lijst ingekomen stukken wordt met bovenstaande wijzigingen aangepast en overigens conform

vastgesteld (149660).

HAMERSTUKKEN 

6. WIJZIGING VERORDENING BEZWAARSCHRIFTEN 2018

De raad besluit conform voorstel (127264)

1. De Verordening bezwaarschriften Albrandswaard 2018 conform het bijgevoegde conceptbesluit met

kenmerk (127264) te wijzigen.

7. BENOEMING G. BRUSSAARD TOT PLAATSVERVANGEND LID AUDITCOMMISSIE

De raad besluit conform voorstel (146596):

1. De heer G. Brussaard, burgerlid van de fractie-PvdA, te benoemen tot plaatsvervangend lid van de

auditcommissie.

8. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING OP BIJLAGEN 2 EN 3 BIJ HET RAADSVOORSTEL

HERONTWIKKELING DE OMLOOP

De raad besluit conform voorstel (147014):

1. De op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet de door het college opgelegde geheimhouding op

bijlage 2 (GEHEIM Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t.b.v. Wvg) en bijlage 3 (GEHEIM

Uitwerking grondverwerving percelen Omloop t. b.v. Wvg) bij het raadsvoorstel Herontwikkeling De

Omloop te bekrachtigen onder verwijzing naar artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet

openbaarheid van bestuur.

BESPREEKSTUK 

9. BESTEMMINGSPLAN ESSENDAEL

De fracties EVA en CU/SGP dienen motie 1 "Meeropbrengst wijziging bestemmingsplan Essendael" in

met als strekking;

Roept het college op om:
• De meeropbrengst uit het voorgestelde, gewijzigde bestemmingsplan Essendael te reserveren

in een bestemmingsreserve voor betaalbare en bereikbare woningen voor jongeren, ouderen

en starters op de woningmarkt.

Wethouder Goedknegt zegt toe dat opbrengsten uit de exploitatie gereserveerd worden voor 

sociale/betaalbare woningbouw bij andere projecten. 

De fracties PvdA, GroenLinks en raadslid Voogdgeert dienen motie Il 'Meeropbrengst wijziging 

bestemmingsplan Essendael in bestemmingsreserve sociale huurwoningen' in met als strekking; 

Roept het college op om: 

• De meeropbrengst uit het voorgestelde, gewijzigde bestemmingsplan Essendael te reserveren

in een bestemmingsreserve voor sociale huurwoningen.
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Stemming over het voorstel: 

Voor: VVD (5), Stemlokaal (3), Leefbaar AW (3), CDA (2), CU-SGP (1) (14) 

Tegen: EVA (4), PvdA (1), NAP (1), GroenLinks (1) (7) 

De raad besluit conform voorstel (112684): 

1. 15 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Essendael ontvankelijk te verklaren en 1 zienswijze

niet ontvankelijk te verklaren.

2. Vast te stellen de nota van beantwoording van de zienswijzen Essendael en het plan ten opzichte van

het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan op onderdelen aan te passen, zoals aangegeven in de

bijlage "nota zienswijzen bestemmingsplan Essendael".

3. Vast te stellen het bestemmingsplan "Essendael".

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemming over het motie I Meeropbrengst in bestemmingsreserve betaalbare woningen: 

Voor: VVD (5), EVA (4), Stemlokaal (3), Leefbaar (2), CDA (2), NAP (1), CU-SGP (1) (18) 

Tegen: Leefbaar (S. Voogdgeert), PvdA (1 ), GroenLinks (1) (3) 

Daarmee is de motie aangenomen. 

Stemming over het motie Il Meeropbrengst in bestemmingsreserve sociale huurwoningen: 

Voor: Leefbaar (S. Voogdgeert), PvdA (1 ), GroenLinks (1) (3) 

Tegen: VVD (5), EVA (4), Stemlokaal (3), Leefbaar (2), CDA (2), NAP (1 ), CU-SGP (1) (18) 

Daarmee is de motie verworpen. 

OVERIGE 

10. SLUITING

De voorzitter sluit om 22:35 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 

in zijn openbare vergadering van 29 juni 2020. 
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