
VERSLAG RAADSVERGADERING 7 april 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) (verhinderd bij fysieke vergadering)

S. van der Kaaij (CDA)

H.J. van der Graaft (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)

Gemeente 

Albrandswaard 

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 het digitale gedeelte van de vergadering om 19:30 uur. Zij heet de raadsleden,

wethouders en luisteraars welkom.

De raad stemt in met de agenda.

2. BENOEMING VAN DE HEER R.E. SCHNEIDER TOT WETHOUDER

De heer Schneider beantwoordt vragen.

De voorzitter schorst om 20: 15 uur de vergadering en heropent deze om 21 :00 uur in fysieke vorm op 

het gemeentehuis. De heer Goudriaan is hierbij verhinderd.

De heer Schneider wordt benoemd, aanvaardt deze benoeming, en wordt beëdigd tot wethouder voor

Leefbaar Albrandswaard.
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HAMERSTUKKEN 

3. VASTSTELLING GEDRAGSCODES GEMEENTERAAD EN COLLEGE

De raad besluit conform voorstel (140118):

1. De gedragscodes van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vast te

stellen.

4. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING BIJLAGE 4 MONITOR WONINGBOUWPLANNEN BIJ HET

RAADSVOORSTEL WONINGMARKTPROGRAMMA ALBRANDSWAARD

De raad besluit conform voorstel (150976):

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

bijlage 4 (Monitor woningbouwplannen Albrandswaard) bij het raadsvoorstel Woningmarktprogramma

Albrandswaard te bekrachtigen, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente en

de belangen van de bij dit onderwerp betrokken derden-partijen.

5. ONTHEFFING WOONPLAATSVEREISTE WETHOUDER R.E. SCHNEIDER

De raad besluit conform voorstel (160138):

1. De heer drs. R.E. Schneider te benoemen tot wethouder van de gemeente Albrandswaard voor 0,85

fte.

6. BEKRACHTIGING WET VOORKEURSRECHT DE OMLOOP

De raad besluit conform voorstel (147014):

1. Te concluderen dat er thans geen planologische grondslag (structuurvisie of bestemmingsplan)

aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, om die reden het

voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende

planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie.

2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 lid 1 van de Wvg voor de duur van drie jaren als percelen, waarop

de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, zoals aangegeven

op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-

30429874-02 en perceelslijst, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun

grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende

beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 11

februari 2020.

3. Te concluderen dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn

geweest.

4. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt na drie jaar na dagtekening van

dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie is vastgesteld.

5. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en het ter plaatse verschijnende blad 'Schakel

Albrandswaard', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.

6. Te concluderen dat er een zienswijze is ingediend op het voorgenomen raadsbesluit, maar er geen

aanleiding bestaat voor een gewijzigd besluit.

OVERIGE 

7. SLUITING

De voorzitter sluit om 21: 15 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 

in zijn openbare vergadering van 29 juni 2020. 
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