
69 Gemeente
Atbrandsuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 8 november 2021
(greenvalleynr. 236556)

Aanwezig:
M. Bianchi (VVD)
E. van der Klooster (VVD)
J.G. Ram-van Mourik (VVD)
R. Verduyn (VVD)
M. Blok-Scheffers (EVA)
R. Hondebrïnk (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 Atbrandswaard)
L.H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
J.W.H. Scharink (GroenLinks)

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 met kennisgeving: H.J. van der Graaff (PvdA), S.M. Remijn-Korteweg (VVD), R.A. Steger (NAP) en S.R.W.
Voogdgeert (VVA)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter opent de vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers welkom.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2.

3.

SPREEKRECHT

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

VRAGENHALFUUR

De heer Van der Klooster (VVD) stelt vragen over het voornemen van de gemeente Rotterdam om bij
het Beneluxplein windturbines te plaatsen. Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen.

4.

5.

VASTSTELLiNG VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERiNG 4 oi(FaBER 2021

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (236556).

INGEKOMEN STUKKEN
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (416765).

HAMERSTUKKEN

6. FINANCIELE MIDDELEN PLAN DEMENTIEVRIENDELIJK ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (255898):
1. Incidenteel € 31.000 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve Innovatie- en Preventie
ten behoeve van een éénmalige subsidie voor de uitvoering van het plan van aanpak voor een
dementievriendelijker Albrandswaard voor de periode 1 november 2021 tot 31 december 2022.
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7. ZIENSWIJZE BEGROTINGSWIJZIGING 2021 JEUGDHULP RIJNMOND

De raad besluit conform voorstel (382001):
1. De zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijk Regeling
Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen met de volgende opmerkingen:
- de eerder door ons benoemde aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 moeten worden
meegenomen in de voortgang;
- met het toekennen van extra middelen voor de aanpak van de wachtlijsten worden daadwerkelijk
stappen gezet waarmee eind 2022 de wachtlijsten zijn terug gebracht tot maximaal 14 weken en
voldoen aan de Treeknorm.
2. De financiële consequenties van de ontwerp begrotíngswijziging 2021 van de GR Jeugdhulp
Rijnmond te verwerken in de tweede tussenrapportage 2021 en hiervoor de extra rijksmiddelen in te
zetten die bij de Meicirculaire zijn ontvangen.

8. ONTWIKKELINGSPLAN 'LOCATIE SONNEHEERDT’ TE RHOON

De raad besluit conform voorstel {331852):
1. In te stemmen met het ontwikkelingsplan 'locatie Sonneheerdt’ te Rhoon;
2. Een incidenteel budget ad € 157.000,- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling, waarvan
€ 60.000,- (per sociale huurwoning € 7.500,-) subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie Zuid-
Holland en het resterende bedrag ad € 97.000,- te dekken door een uitname uit de reserve 'bereikbaar
en betaalbaar wonen’; en de begroting conform te wijzigen;
3. In te stemmen met het starten en doorlopen van de ruimtelijke procedure en dus het
bestemmingsplan aan te passen op basis van het ontwikkelingsplan.
4. Structureel €10.000,- per jaar beschikbaar te stellen om de organisatie voor de buurtpreventie te
herhuisvesten en voor dit doel het genoemde budget op te nemen in de Programmabegroting.

Stemverklaring van de heer Niehot en mevrouw Verduijn dat de leden Stam, Verduijn en Niehot van
fractie Stem Lokaal wensen te hebben aangegeven tegen het besluit zijn.

9. VERORDENING OP DE GEMEENTE ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

De raad besluit conform voorstel {385503):
1. De 'Verordening op de gemeente adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Albrandswaard
2021’ vast te stellen en bekend te maken.

10. NOTA ACTIVABELEID ALBRANDSWAARD 2021
De raad besluit conform voorstel (370022}:
1. De Nota activabeleid gemeente Albrandswaard 2021 vast te stellen;
2. De Nota activabeleid gemeente Albrandswaard 2016 in te trekken.

BESPREEKSTUKKEN

11. 2E TUSSENRAPPORTAGE 2021 ALBRANDSWAARD
De 2'= Tussenrapportage 2021 wordt tezamen met de Programmabegroting 2022-2025 besproken

Stemming over het voorstel
Voor: WD (4), EVA (4), Stem Lokaal (4), CDA (2), Leefbaar Albrandswaard (2), Groen Links (1)
(unaniem)

Tegen: –

De raad besluit conform voorstel (396750):
1. De 2e tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.

2. De programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:
Programma Openbare orde, Veiligheid en Bestuur te verlagen met € 839.100;•

• Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verhogen met € 606.600;
• Programma Buitenruimte te verhogen met € 287.900;
• Programma Financiën te verlagen met € 195.100;

Programma Educatie te verlagen met € 38.300;
Programma Sport te verhogen met € 103.200;

•
•
• Programma Sociaal domein te verhogen met € 732.500;
• De niet onder de programma ’ s vallende baten en lasten te verlagen met € 891.200.
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3. Definanciële gevolgenuit de 2etussenrapportagete verwerken in de programmabegroting2021 en
meerjarig in de programmabegroting 2022.
4. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen2021 met de bijbehorende inzetvan reservesen
voorzieningenvast te stellen.
5. Deinvesteringskredieten 2021volgensbijlage 1van de2e tussenrapportage2021 persaldo te
verhogen met € 277.500en de restantkredieten uit 2021zoalsopgenomen in bijlage1ter hoogte van
€ 26.500 beschikbaarte stellen in 2022.
6. Devoltooide speerpunten uit de begroting2021en de voltooide moties af te sluiten.
7. De reservekapitaallastenBeheerOpenbareRuimte met een bedragvan € 150.000af te sluiten en
hiervoor eennieuwe bestemmingsreserveBeheerOpenbareRuimte te vormen.

12. PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 ALBRANDSWAARD

Mevrouw Vergouwe (EVA)dient motie 1– “Quickscanproblematiek enbenodigdeaanpak
jeugdoverlast” in met devolgende strekking:

Roept het college op om:
• Voor de verkiezingenvan volgendjaar de Raadte informeren met een RIBwaarbij op basisvan

een quickscanaande hand van reedsbeschikbarekennisen ervaringenuit het hele netwerk de
Raadwordt geïnformeerd over de huidigeproblematiek, wat al aan beleiden actiesis ingezeten
wat nog nodig is om te doen, zodat de Raadook sneller hierop kan bijsturenom ervoor te zorgen
dat dit met voortvarendheid en urgentie wordt opgepakten uitgevoerd.

Mevrouw Verduijn (StemLokaal)dient motie II– “Verhoging mantelzorg pluim“ in samenmet
LeefbaarAlbrandswaarden CDAmet devolgende strekking:

Roepthetcollegeop:
• in de voorjaarsbegrotingvan de WMO eenextra bedragvan €7.500,00te begroten, uitgaandevan

300 pluimen, waardoor dejaarlijkse pluim kanworden verhoogd naar€100,00

Toezegging Goedknegt dat de pluim wordt opgenomen in eerste tussenrapportage 2022, zodat de
pluim in 2022 uitgegeven kan worden.

Deheer Scharink(GroenLinks)dient motie III – “Geen kerstbomenverbrandingmeer in
Albrandswaard" in met de volgendestrekking:

Roept het college op, om
• Dekerstbomenverbranding in Albrandswaardper direct te verbieden;
• Te kiezen voor een duurzamer alternatief bij het verwerken van de kerstbomen;
• Desgewenstte onderzoekenwelke andereactiviteiten voor de jeugd inonzegemeente er

mogelijk voor in de plaats kunnen komen.

Stemming over het voorstel
Voor: VVD (4), EVA(4), Stem Lokaal (4), CDA(2), Leefbaar Albrandswaard (2), Groen Links (1)
(unaniem)
Tegen: –

De raad besluit conform voorstel Í388642):
1. De Programmabegroting2022inclusief de paragrafenvast te stellen;
2. DeAgendavan de Samenlevingals instrument van de Planning& Controlcycluste gebruiken om
het nieuwe beleid voor het komende begrotingsjaarte bepalen;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2022, binnen de kaders van deze Programmabegroting,
de lastenen baten binnen de (sub)programma'ste realiseren, inclusief de opgenomen
subsidieplafonds2022en investeringen.

Stemverklaringmevrouw Ram(VVD)motie isvolgenshaar overbodig, maarzalwel voor stemmen. Dit
wordt onderschreven door mevrouw Verduijn (Stem Lokaal) en de heer Van der Kaaij (CDA).

Stemming over motie 1Jeugdwerken overlast
Voor: unaniem
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Tegen: –
Daarmee is de motie aangenomen

Stemming over motie 11Verhoging pluim mantelzorgers
Voor: unaniem
Tegen: –
Daarmee is de motie aangenomen

Stemming over motie III Geenkerstbomenverbranding meer
Voor: GroenLinks (1)
Tegen: VVD (4), EVA(4), Stem Lokaal (4), CDA(2), Leefbaar Albrandswaard (2) (16)
Daarmee is de motie verworpen.

OVERIGE

13. SLUITING

Devoorzitter sluit om21:40 uurde vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zOnopenbare ve2radering van 20 december 2021

Degriffil Devoo

drs nda de WitteLeendert Groenenboom
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