
68 Gemeente
Albrandsuaard

VERSLAG DIGITALE RAADSVERGADERING 31 mei en 1 juni 2021
(greenvalleynr. 236556)

Aanwezig:
M. Bianchi (VVD}
J.G. Ram-van Mourik (VVD)
S.M. Remijn-Korteweg (WD)
R. Verduyn (WD)
E. van der Klooster (VVD)
M. Blok-Scheffers (EVA) – mka 1 juni 2021
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 (Leefbaar Albrandswaard) – 31/5 aanwezig vanaf 21:18 uur
T. M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L.H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
H.J. van der Graaff (PvdA) – 1/6 aanwezig vanaf 21:30 uur
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 :
M. Blok-Scheffers (EVA) – mka 1 juni 2021

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter opent om 20:00 uur de digitale vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars
én kijkers welkom.

De heer Roedolf (Leefbaar Albrandswaard) is verlaat.

Aan de agenda is bekrachtiging geheimhouding drie bijlagen raadsinformatiebrief preferente aandelen
Stedin toegevoegd. Dit is agendapunt 11 geworden en de nummering van opvolgende agendapunt zijn
daarop aangepast.

Tijdens Beraad en Advies Ruimte op 17 mei is gesproken over het marktinitiatief “Achterdijk ll“.
Mede door een brief van een omwonenden is nieuw licht geworpen over het gevolgde
participatieproces door de initiatiefnemer. Dit vraagt om nader onderzoek door het college.
Wethouder Goedknegt heeft verzocht om het punt van de agenda te halen, wat werd ondersteund
door de leden van Beraad en Advies. De leden van de gemeenteraad stemmen in met het voorstel om
het agendapunt “Achterdijk ll“ van de agenda te halen.

Van de heer Van der Graaff een verzoek tot het houden van een interpellatie ontvangen. Dit verzoek
wordt mede ondersteund door de raadsleden Voogdgeert, Scharink, Steger en Van ZaaIen. Deze
betekenende minderheid is voldoende om het verzoek te honoreren. De interpellatie wordt als
agendapunt 16 aan de agenda toegevoegd
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2. SPREEKRECHT

De heer Van Tussenbroek spreekt in over het Valckesteynse bos.

3. VRAGENHALFUUR

De heer Van der Stam (Stem Lokaal) stelt naar aanleiding van de recent ontvangen brief van de ANPV
(Algemene Nederlandse Politievereniging) betreffende hun hulpverzoek aan de Regiogemeenten van
de politieregio Rotterdam Rijnmond vragen. De burgemeester beantwoordt deze vragen.

4. VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 26 APRIL 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (236556).

5. INGEKOMEN STUKKEN

De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (344231). De heer Steger
(NAP) verzoekt om ingekomen stuk 34 te agenderen voor een vergadering Beraad & Advies.

HAIVIERSTUKKEN

6. ZIENSWIJZE DEELNAME STICHTING FERM DOOR VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR)
De raad besluit conform voorstel (294551):
1. De zienswijze op het besluit van de VRR over de deelname en ondersteuning van de publiek private
stichting FERM voor de komende drie jaar (t/m 2023), met als belangrijkste opmerking in overweging
te nemen om de mogelijkheden te onderzoeken of FERM een groter aandachtsgebied kan krijgen in de
toekomst, vast te stellen en te versturen.

7. ZIENSWIJZE JAARREKENING 2020 EN CONCEPTBEGROTING 2022 BAR-ORGANISATIE

De raad besluit conform voorstel (308660):
1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR
BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen:
1. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de
overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2020 te mogen doorschuiven naar het eerstvolgend
begrotingsjaar 2021.
2. Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingen voor autonome
ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhaven van het huidige ambitieniveau in de
concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie
3. Onze gemeente heeft grote moeite om een sluitende begroting 2022 op te stellen en de uitgaven
aan de BAR-organisatIe vertegenwoordigen een aanzienlijk deel hiervan. Aangezien onze gemeente
aan alle GR' en de oproep heeft gedaan om qua indexering de nullijn aan te houden moeten we toch
constateren dat uw begroting 2022 een algemene indexering laat zien van 1,5% (€ 25.425,- hogere
bijdrage). Omdat daarnaast u niet het gehele gevraagde ombuigingsbedrag voor 2022 (€ 90.000,-
hogere bijdrage) heeft kunnen inboeken, hebben deze 2 posten alleen al voor onze gemeente een
stijging van onze (begroting)lasten van € 115.425,- tot gevolg. Daarom roepen wij u op om uw extra
gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en met aanvullende scenario's te komen om de
gevraagde ombuigirlgsbedrager1 de komende jaren alsnog volledig te kunnen }nboeken. Wij zijn te
allen tijde bereid om vervolgscenario’s tot kostenbesparing samen met u verder te bespreken.

8. ZIENSWIJZE BELEIDSNOTA RESERVES, VOORZIENINGEN EN FONDSEN METROPOOLREGIO

ROTTERDAM DEN HAAG (MRDH)
De raad besluIt conform voorstel (305649):
1. De zienswIjze vast te stellen op de MRDH-beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen;
2. Met de zienswIjze geen opmerkingen te maken.

9. ZIENSWIJZE BEGROTING 2022 METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG (MRDH)

De raad besluit conform voorstel (305582):
1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH-begroting 2022;
2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor de begroting als sturingsinstrument, de beleidsmatige
MRDH-prioriteiten, soberheid, de bestuurlijke tafel Groen Blauw, en het weer opschalen van de
dienstregeling na Corona.
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10. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING RAPPORT EN VERKLARING ENSIA 2020

De raad besluit conform voorstel (324039):
1. De geheimhouding te bekrachtigen op het Rapport en Collegeverklaring ENSIA 2020 dat als bijlage is
toegevoegd aan het raadsvoorstel Jaarstukken 2020, omdat bij openbaarmaking de economische en
financiële belangen en de informatiebeveiliging van de gemeente geschaad kunnen worden.

11. BEKRACHTIGING GEHEIMHOUDING DRIE BIJLAGEN RAADSINFORMATIEBRIEF PREFERENTE
AANDELEN STEDIN

De raad besluit conform voorstel (314361):
1. de geheimhouding te bekrachtigen op het Rapport Lange Termijnfinanciering en twee Financiële
rapporten van Stedin die zijn gevoegd bij de raadsinformatiebrief inzake preferente aandelen Stedin
van 18 mei 2021. De redenen daarvoor zijn dat openbaarmaking van deze gegevens zou kunnen
leiden tot een aantasting van de economische of financiële belangen van de betrokken
publiekrechtelijke lichamen of de aandeelhouders.

BESPREEKSTUKKEN

12

13

ONTwiKKELiNGSPLAN VOOR HET MAR}(riNiTiATiEF ACHTERDiJK 11 TE RHOON

Dit agendapunt is conform het ordevoorstel van de agenda gehaald.

STARTOVEREENKOMST VOOR HEr MARI(riNiTiATiEF 'MAASSTRAAT NAAST 27’ TE RHOON

De heer Van der Graaff (PvdA) dient amendement A in met als strekking;
Het concept-raadsbesluit “'Startovereenkomst voor het marktinitiatief 'Maasstraat naast 27’ (nummer
261890)”, als volgt te wijzigen

Toevoegen :

Bij beslispunt 2: aan het begin van de zin:
In verband met de voorgenomen invoering van de omgevingsvergunning ...

Zodat het beslispunt als volgt komt te luiden:

2. In verband met de voorgenomen invoering van de omgevingsvergunning, in te stemmen met het
voorstel het proces voor dit marktinitiatief in te korten;

Stemming over amendement
Voor: VVD, EVA. Leefbaar Albrandswaard (1), PvdA, GroenLinks, NAP, VVA ( 14)
Tegen: Stem-Lokaal, CDA, FRANS (6)

Het amendement is aangenomen.

Stemming over het voorstel
Voor: Unaniem

Tegen: -

De raad besluit conform geamendeerd voorstel {261890):
1. Het kavelpaspoort voor Maasstraat naast 27 vast te stellen als ruimtelijk kader voor dit initiatief;
2. In verband met de voorgenomen invoering van de omgevingsvergunning, in te stemmen met het
voorstel het proces voor dit marktinitiatief in te korten;
3. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van het kavelpaspoort;
4. Het college verzoeken de ruimtelijke procedure en het marktinitiatieven proces op te starten en te
doorlopen.
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14 VERPLAATSING SPORTPARK DE OMLOOP

De fracties PvdA en GroenLinks dienen amendement B in met de volgende strekking;
Te schrappen:
Beslispunt l.

In plaats hiervan toe te voegen
Beslispunt 1:
In te stemmen met de verplaatsing van sportpark de Omloop naar de locatie Albrandswaardseweg
Zuid (locatie 6), met als uitgangspunten :

Het niet bouwen van een nieuwe kantine, maar het verwerven van de voormalige kantine van
(voorheen) W Oude Maas;
Het niet bouwen van een nieuwe sportzaal, tenzij dit na nader onderzoek onmisbaar is;
Bij het bepalen van de totale capaciteit van sportvelden rekening te houden met het huidige
aantal, het overschot en de mogelijke inpassing van nieuwe velden binnen de huidige
contouren van Sportpark Albrandswaard;
De afstand tot bestaande bebouwing in de polder Albrandswaard groter te maken, waardoor
verwerving van woningen niet meer nodig is.

De fracties EVA, NAP en VVA geven in een stemverklaring aan dat zij niet aan de stemming wensen
mee te doen en verlaten tijdelijk de vergadering.

Stemming over amendement
Voor: PvdA, GroenLinks (2)
Tegen: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, FRANS (13)

Het amendement is verworpen.

Stemming over het voorstel
Voor: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, FRANS (12)
Tegen: PvdA, GroenLinks, FRANS {3)

De raad besluit conform voorstel {296357):
1. In te stemmen met de verplaatsing van Sportpark de Omloop naar de voorkeurslocatie
Omloopseweg zuid (locatie 3).
2. In te stemmen met het starten van een planologische procedure voor de nieuwe locatie en de
verwerving van de benodigde grondeigendommen.
3. In te stemmen met het opstellen van een Programma van Eisen voor een nieuw sportpark.
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000,- voor de
uitwerking van de vervolgstappen.

Er wordt een ordevoorstel ingediend om de raadsvergadering te verdagen naar dinsdagavond 1 juni
2021

Stemming over het voorstel
Voor: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA (12)
Tegen: EVA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA, FRANS (9)

De voorzitter schorst om 23:19 uur de vergadering tot dinsdag 1 juni 2021 om 21:00 uur.

De voorzitter heropent de vergadering op dinsdag 1 juni 2021 om 21:00 uur. Met kennisgeving is

mevrouw Blok-Scheffers (EVA) afwezig. De heer Van der Graaff (PvdA) is verlaat.
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15 BESTEMMINGSPLAN SPORTPARK DE OMLOOP

Stemming over het voorstel
Voor: Unaniem (19)
Tegen :

De raad besluit conform voorstel (291134):
1. De stedenbouwkundige verkenning voor de bouw van 300 woningen op locatie De Omloop verder
uit te werken en een bestemmingsplanprocedure te starten.
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000,- voor de uitwerking van de
stedenbouwkundige verkenning en/of het bestemmingsplan.

16 INTERPELLATIE ONTWIKKELINGEN STEDIN
De heer Van de Graaff stelt vragen over ontwikkelingen Stedin. Wethouder Goedknegt beantwoordt
de vragen.

OVERIGE

17 SLUITING

De voorzitter sluit om 22:24 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 5 juli 2021.

De griffiel

0-

aert Groenenboom

D94orzitt

drs. Jotíádabe Witte
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