
69 Gemeente
Atbrandsua8rd

VERSLAG RAADSVERGADERING 20 december 2021
(greenvalleynr. 236556)

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)
R. Polder (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F.B. van der Stam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
F.P. van ZaaIen (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
T.M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L.H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)
H.J. van der Graaff (PvdA),
R.A. Steger (NAP)
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 zonder kennisgeving:
S.R.W. Voogdgeert (VVA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers
welkom.

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT

De heer Schreurs spreekt in over het onder de aandacht brengen van tweedeling in de gemeente als
gevolg van controle op QR passen en andere coronaregels.
De heer Cuppen spreekt in over het digitaal aanbieden en toelichten van de petitie tegen horeca in de
polder aan de Koedood
De heer Hazevoet spreekt in over het onderwerp Graaf van Poortland.

3. VRAGENHALFUUR

De heer Hondebrink (EVA) maakt gebruik van het vragenhalfuur over de Palsgraaftocatie.

4. VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (236556).

5. INGEKOMEN STUKKEN

De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (434289).
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HAMERSTUKKEN

6. VERORDENINGEN BELASTINGEN/-TARIEVEN 2022
De raad besluit conform voorstel (388484):
1. Vast te stellen de volgende verordeningen en tarieventabellen:
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022;
- Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2022;
- Verordening en tarïeventabel Rioolheffing 2022;
- Verordening en tarieventabel Leges 2022;
- Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2022;
- Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022
2. In te trekken de volgende verordeningen en tarieventabellen:
- Verordening Onroerende zaakbelastingen 2021;
- Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2021;
- Verordening en tarieventabel Rioolheffïng 2021;
- Verordening en tarieventabel Leges 2021;
- Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2021;
- Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021.

7. VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2022

De raad besluit conform voorstel (364798):
1. de verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard 2022 vast te stellen.
2. de verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 gelijktijdig in te trekken.

8. VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2022

De raad besluit conform voorstel (364798):
1. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2022 vast te stellen.
2. De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Albrandswaard 2018 gelijktijdig in te
trekken

3. Akkoord te gaan met de antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke
adviesraad Albrandswaard.

9. ZIENSWIJZE 2E BEGROTINGSWIJZIGING 2021 VEILIGHEIDSREGIO ROïïERDAM-RIJNMOND (VRR)

De raad besluit conform voorstel {403336):
1. Als zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
vast te stellen dat er onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke weerstandsratio in de 2=
begrotingswijziging 2021 en de VRR te vragen bij het bepalen van de weerstandsratio rekening te
houden met de doorrekening van de risico’s die zijn opgenomen als PM-posten.
2. Met inachtneming van de aanpassing onder 1, de brief te versturen.

10. CAMERATOEZICHT METROSTATIONS

De raad besluit conform voorstel (410702):
1. Akkoord te gaan met de inzet van cameratoezicht bij de metrostations Rhoon en Poortugaal.
2. Akkoord te gaan met exploitatie door cameratoezicht van de gemeente Rotterdam, en hiertoe een
overeenkomst te sluiten met de gemeente Rotterdam voor de duur van twee jaar,
3. Akkoord te gaan met een investering van 108.450 euro voor de realisatie van cameratoezicht, en de
financiële gevolgen te verwerken bij de 1e tussenrapportage 2022.
4. Akkoord te gaan met de structurele jaarlijkse exploitatiekosten van €45.000,- en de financiële
gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022.

11. ZIENSWIJZE REGIONAAL RISICOPROFIEL 2022-2025 VRR

De raad besluit conform voorstel {405406):
1. De zienswijze op het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen, waarin het volgende aandachtspunt wordt
meegegeven: "Wij verzoeken de VRR niet alleen de geprioriteerde risico’s te benoemen en te
beschrijven in het geactualiseerde RRP 2022-2025, maar ook de raden een beeld te geven van welke
risico’s relevant zijn per gemeente. Zodat ook op gemeentelijk niveau geanticïpeerd kan worden in de
voorbereiding en de beleidsvorming op de relevante risico".
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12. REGIONAAL BELEIDSPLAN BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

De raad besluit conform voorstel (415509):
1. Het Regionaal beleidsplan 2022 t/m 2026 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast te
stellen

13. VERORDENING JEUGDHULP ALBRANDSWAARD 2022

De raad besluit conform voorstel (402762):
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Albrandswaard 2022 vast te stellen.
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Albrandswaard 2019 gelijktijdig in te trekken.

14. KUNST- EN CULTUURNOTA

De raad besluit conform voorstel Í252073):
1. De kunst- en cultuurnota vast te stellen.

15. TWEEDE TUSSENEVALUATiE METROPOOLREGiO ROïrERDAM DEN HAAG (MRDH)
De raad besluit conform voorstel (419378):
1. De brief vast te stellen met Albrandswaardse inbreng voor de tweede tussenevaluatie van de

MRDH

2. Met de zienswijze o.a
• de waardering uit te spreken voor de samenwerking in de MRDH
• de focus te benoemen van Albrandswaard als kleinere gemeente op lokaal relevante projecten en

bilaterale contacten met de MRDH,
• het belang van groen-blauw onder de aandacht te brengen,
• aandacht te vragen voor de beperkte middelen van gemeenten, en van Albrandswaard in het

bijzonder,
• aandacht te vragen voor heldere communicatie.

BESPREEKSTUKKEN

16. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

De heer Polder (EVA) dient motie 1 – “Poortugaal Dorp“ in met de volgende strekking:

Verzoekt het college:
Bij de bouw van nieuwe woningen en het omzetten van niet-woningen naar woningen de
onderstaande kaders aan te houden

Kader 1 (verdeling deelgebied 1 en 2)
Dorp Poortugaal in twee deelgebieden te verdelen zoals opgenomen in de notitie afwegingskader
centrum van Poortugaal d.d. 3/11/2021.

Kader 2: Omzetten niet-woningen naar woningen
Het is aan te bevelen dat bij het omzetten van niet-wonen naar wonen binnen de bestaande
bouwmuren wordt ontwikkeld. Hiermee wordt het karakter van de locatie en Poortugaal Dorp
bewaard.

Kader 3: Buitenruimte

Buitenruimte als een vereiste ondersteunen wij, waarbij de indicatïeve ruimte van 30m2 soms als ruim
wordt gezien. Daar waar de indicatieve buitenruimte problematisch is binnen het ontwerp en
uitstraling wordt hierover in overleg getreden met de gemeente. De kwaliteit van wonen is hierbij het
primaire uitgangspunt.

Kader 4: Wonen op verdiepingen en buitenruimte
Voor wonen op de verdieping, dient een balkon of dakterras als buitenruimte gerealiseerd te worden
Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat niet ieder pand zich leent voor dergelijke
voorzieningen (vanwege constructie, uitstraling, privacy richting de buren etc.).

Kader 5: Parkeren/parkeernorm
Deelgebied 1 betreft het gedeelte dat rondom de parkeerplaats aan de Emmastraat ligt inclusief het
gebouw waarin thans de Supermarkt de Plus is gevestigd. Hier geldt een parkeernorm van 1,8.
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Deelgebied 2 betreft het oude Dorp Poortugaal. In dit gebied is parkeren op eigen grond bij een groot
deel van de panden lastig in verband met de dichte bebouwing die een Dorp uit 1200 nu eenmaal
kent

Voor deelgebied 2 wordt uitgegaan van parkeren op eigen grond als dit nu al mogelijk is.
Salderen wordt gezien als mogelijkheid als sluitstuk om plannen, die voldoen aan de overige kaders,
mogelijk te maken. Ook salderen bereikt t.z.t. het einde van de mogelijkheden, gezien de potentiele
toevoeging van woningen. Voor deelgebied 2 is de inzet dat parkeren op eigen terrein wordt gedaan
Minimaal wordt uitgegaan van een parkeernorm l. (Exclusief waar nu al op de verdieping wordt
gewoond).

Kader 6: Behoud karakter pand
Het karakter van het pand moet blijven bestaan. De kleinschaligheid en pandsgewijze opbouw blijft
behouden. Op deze wijze wordt het straatbeeld in het centrum gerespecteerd. Daar waar het een
monument betreft, wordt de Erfgoedcommissie tijdig betrokken.

Stemming over motie 1 Poortugaal Dorp
Voor: Unaniem
Tegen :

Daarmee is de motie aangenomen

OVERIGE

17. SLUITING

De voorzitter sluit om 21:33 uur de vergadering.

in zijn opentlare vergadering van

De

dert Groenenboom

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
7 februari 2022.

De vborzitter

\\ _

drs. Joland_ Witte
-\.
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