
68 Gemeente
Atbrandstuaard

VERSLAG DIGITALERAADSVERGADERING26 april 2021
(greenvalleynr.236556)

Aanwezig:
M. Bianchi(VVD)
J.G.Ram-vanMourik (VVD)
S.M. Remijn-Korteweg(WD)
R.Verduyn (WD)
M. Blok-Scheffers(EVA)
R.Hondebrink(EVA)
R.Polder(EVA)
M. Vergouwe(EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
E.Roedolf (LeefbaarAlbrandswaard)
T.M. Vuik (LeefbaarAlbrandswaard)
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:
E.van der Klooster (VVD)

1. OPENINGENVASTSTELLINGAGENDA
Devoorzitter opent de digitale vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers
welkom.

Met kennisgeving is de heer Van der Klooster (VVD)afwezig.

Aangezien nog extra informatie door de wethouder is toegezegd omtrent het raadsvoorstel
verplaatsing sportpark DeOmloop wordt verdere behandeling verdaagd naarde vergadercyclus van
mei. De heer Van der Kaaij (CDA)geeft middels een stemverklaring dat de verdaging voor hem niet
noodzakelijkis,maar dat hij de behoefte hiertoe respecteert. Dezestemverklaringwordt
onderschreven door mevrouw Verduijn (Stem-Lokaal),de heer Vuik (LeefbaarAlbrandswaard) en de
heer Van ZaaIen(FRANS).Deheer Verduyn (VVD)geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel
om te verdagen. Mevrouw Vergouwe (EVA),de heer Steger (NAP)en de heer Van der Graaff (PvdA)
onderschrijvendit.

Stemmingover het ordevoorstel
Voor: VVD, EVA,CDA,PvdA,GroenLinks, NAP,WA en FRANS(15)
Tegen: Stem-Lokaal en LeefbaarAlbrandswaard (5)

2. SPREEKRECHT

Erwordt geengebruik gemaakt van het spreekrecht.
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3. VRAGENHALFUUR
Erzijn geen vragen binnengekomen voor het vragenhalfuur.

4.

5.

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 29 MAART 2021

Het verslagwordt zonder opmerkingen vastgesteld (236556).

INGEKOMEN STUKKEN

De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingenvastgesteld (315266).

HAMERSTUKKEN

6. ZIENSWIJZEREGIOVISIEJEUGDHULP
Deraadbesluit conform voorstel (255277):
1. De regiovisie jeugdhulp "Nabij en passend" vast te stellen. Met nabij en passendwordt bedoeld dat
jeugdhulp zo dicht mogelijk bij het gezin, in de school en in de omgeving van een kind en uïtgaand van
de veerkracht van kinderen en gezinnen wordt georganiseerd.

7. AFHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN RAADSBESLUIT ANTESTERREIN

Deraadbesluit conform voorstel (264119):
1. De ingediende bezwaren tegen het raadsbesluit van 15 december 2020 met betrekking tot het
eindrapport vooronderzoekwoningbouw Antes (174303)niet- ontvankelijk te verklaren.
2. Debezwaarmakers over het genomen besluit te informeren conform de bijgevoegde
conceptbesluiten.

8. VERORDENINGALGEMENE BEGRAAFPLAATSENALBRANDSWAARD 2021
Deraad besluit conform voorstel (228644):
1. DeVerordening Algemene BegraafplaatsenAlbrandswaard 2021 vast te stellen.
2. De beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsenAlbrandswaard 2013 in te trekken.

9. VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTENALBRANDSWAARD 2021
Deraad besluit conform voorstel (214139):
1. DeVerordening Lijkbezorgingsrechten Albrandswaard 2021 vast te stellen.

10. ONTWiKKELiNGSOVEREENKOMSTENVERKLARiNGEN iNZrrTEN PROJEcr BESTEMMiNGspLAN-
PROCEDURE 'POLDER ALBRANDSWAARD ZUIDOOST’
De raad besluit conform voorstel (284193):
1. In te stemmen met het ontwikkelplan voor het marktinitiatief en de wijziging van het
wijzigingsgebied 5 in het bestemmingsplan polder Albrandswaard.
2. Eenontwikkelovereenkomst aante gaan met de initiatiefnemer.
3. De procedure van een project bestemmingsplan te starten en te doorlopen.
4. Eenvoorbereidingskrediet van €4.000,- beschikbaarte stellen voor de ontwikkelingsovereenkomst
en deze te dekken uit de exploitatiebijdrage.

11. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING FINANCIELE TOELICHTING INVESTERING ZOEKLOCATIES
SPORTPARK DE OMLOOP BIJGEVOEGD BIJ RAADSINFORMATIEBRIEF 314565

De raad besluit conform voorstel (314565):
1. De geheimhouding op de financiële toelichting investering zoeklocaties sportpark DeOmloop
bijgevoegd bij raadsinformatiebrief 314565 d.d.14 april 2021, zoals opgelegddoor het college, te
bekrachtigen, omdat deze gegevens bevat over de onderhandelingspositie van niet alleen de
gemeente, maar ook van derden, en de geheimhoudingstermijn te handhaven tot deverplaatsing is
voltooid.

De heer Van der Graaff (PvdA) heeft via een stemverklaring aangegevendat hij tegen het voorstel
omtrent degeheimhoudingis.

BESPREEKSTUKKEN

12 VERPLAATSING SPORTPARK DE OMLOOP

Dit agendapunt is conform het ordevoorstel van de agendagehaald.
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13 STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNINGSCHUTSKOOIWIJK/POORTUGAALWEST
De fracties PvdA,GroenLinks en EVAdienen amendement A in met de volgende strekking:

Het concept-raadsbesluit “'Stedebouwkundige verkenning Schutskooiwijk/Poortugaal West (nummer
290221)”, alsvolgt te wijzigen:

Toevoegen:
(Nieuw) beslispunt 2: Samenmet de Woningbouwvereniging en de vertegenwoordigers van de
huurders van de Schutskooiwijk te komen met een gedegenSociaal Plan,dat gericht is op een
terugkeergarantie voor de huidige huurders;

Wijzigen:
(Oud) Beslispunt 2: doornummeren naar beslispunt 3;

Stemmingover amendementA
Voor: EVA, PvdA, GroenLinks, NAP,VVA en FRANS(9)
Tegen: VVD, Stem Lokaal,LeefbaarAlbrandswaard en CDA(11)

Stemming over het voorstel
Voor: 20
Tegen:O

Deraadbesluit conform voorstel (290221):
1. Destedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal-West (bijlage 1) vast te stellen.
2. Eenvoorbereidingskrediet beschikbaarte stellen van € 60.000,-voor het opstellen van een
stedenbouwkundig plan, (ontwerp) bestemmingsplan en eengrondexploitatie en dit te verwerken in
de eerstkomendetussenrapportage.

OVERIGE

14 SLUITING
Devoorzitter sluit om 21:25uur devergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 31 mei 2021.

De gri

B
gendert Groenenboom

DevooèXi

fandä de Witte
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