
69 Gemeente
Albrandsuaard

VERSLAGRAADSVERGADERING13juni 2022
(greenvalleynr.431124)

Aanwezig:
M. Blok-Scheffers(EVA)
R.Hondebrink(EVA)
R.Polder(EVA)
M. Vergouwe(EVA)
S.Kooijman-Castelijns(EVA)

S.W.Vianen (EVA)
M. Bianchi(VVD)
M.C.Goedknegt(VVD)

A. van Klaveren (VVD)
R.Verduyn (VVD)
L.M. Heezen(Stem-Lokaal)
F.B.van derStam (Stem-Lokaal)
W. Verduijn (Stem-Lokaal)
J.W.H. Scharink(GroenLinks/PvdA)

H.M. Heukels(GroenLinks/PvdA)
A.M.A. Bovens (GroenLinks/PvdA)
M.P.C.vanGinkel (CDA)

L.H.Goudriaan(CDA)
S.van der Kaaij(CDA)
T.M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
R.A.Steger(NAP)

L.Groenenboom(griffier)
J.G.H.deWitte (voorzitter)

Wethouders (demissionair): L.M. Heezen,M.P.C.van Ginkel-van Maren en R.E.Schneider

1. OPENING EN VASTSTELLINGAGENDA

Devoorzitter opent de vergadering en heet raadsleden, wethouders, publiek, luisteraars én kijkers
welkom.

De raad stemt in met de agenda.

2.

3.

4.

5.

SPREEKRECHT

Erzijn geen aanvragen binnengekomen voor het spreekrecht.

VRAGENHALFUUR

Erzijn geen vragen binnengekomen voor het vragenhalfuur

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 9 MEI 2022

Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (431124).

INGEKOMENSTUKKEN

De heer Heuketsverzoekt ingekomen stukken 12 en 13 in handente stellen van de agendacommissie
om hierovermet dewethouder te kunnen spreken.Delijst van ingekomenstukkenwordt met deze
aanpassingenvastgesteld(533209).

HAMERSTUKKEN

6. BENOEMINGEN AUDITCOMMISSIE

Deraad besluit conform voorstel (497176):
1. te benoemen tot lid van de auditcommissie:
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de heer Vuik
de heer Goudriaan

2. te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie:

de heer Weijers
- de heer Körnmann Rudi

7. VERORDENINGFRACTIEONDERSTEUNINGGEMEENTERAADALBRANDSWAARD2022

Deraad besluit conform voorstel (487966):
1. DeVerordening fractieondersteuning gemeenteraad Albrandswaard 2022 vast te stellen;

2. DeVerordening fractieondersteuning 2012 in te trekken
3. DeVerordening fractieondersteuning 2012van toepassing te verklaren ten aanzien van op basisvan
die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en
afrekening van die financiële bijdragen.

8. ZiENSWiJZEWiJZiGiNGGRJEUGDHULPROTrERDAM-RiJNMOND

De raad besluit conform voorstel (488009):

1. Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard toestemming te verlenen voor het
wijzigen van de Gemeenschappelijke RegelingJeugdhulp Rijnmond (GRJR)zoalsvoorgesteld door het
algemeen bestuur van de GRJRbij brief van 18 december 2021
Debelangrijkstewijzigingenzijn:
- Dewijziging van secretaris naar secretaris-directeur: in de officiële stukken en correspondentie.

De bekrachtiging van de delegatie van bevoegdheden voor de inkoop van jeugdhulp, en het
contracterenvan de aanbieders door de GRJR.

- Dewijzigingen zijn in het teken van Governance,ter stroomlijning van de organisatie ten behoeve
van professionalisering.

9. ZIENSWIJZECONCEPTBEGROTING2023GGDROTÏERDAM-RIJNMOND

De raad besluit conform voorstel (492057):
1. Akkoord te gaan met de volgende zienswijzenaar aanleiding van de ontwerpbegroting 2023 van de
gemeenschappelijke regeling GGDRotterdam-Rijnmond:
• Degemeenteraad van Albrandswaard ziet geen reden tot het maken vanopmerkingen op de
begroting voor 2023.Wel wil de gemeenteraad van Albrandswaard zijn waardering uitspreken voor de

inzet van de GGD-RRtijdens de coronacrisis en kijken de raadsleden uit naar de toelichting op
visietrajectGGD3.0.

10. ZIENSWIJZE BEGROTINGSWIJZIGING 2022 EN CONCEPTBEGROTING 2023 GR JEUGDHULP

Deraad besluit conform voorstel (501789);
1. De zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023, en de Ontwerpbegrotingwijziging 2022 vast te stellen
en te versturen.

Debelangrijkste punten van de zienswijzebrief:
• Wij constaterendat deOntwerpbegroting2023in lijn ligt met de opgesteldekadernota 2023
• Het voornemen van realistische begroten zienwij als een positieve ontwikkeling. De inschatting van
de noodzakelijke uitgaven liggen dichter bij de uiteindelijke uitgaven.

• Harde Kwartaalrapportages zien wij nogsteeds als noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de
noodzakelijke uitgave en eerder zicht te krijgen op de verleende zorg.
• Wij waarderen de intensivering van de informatievoorziening. Dezewaarborgen informatiebeheer

ende financiële beheersing.
• De trend van stijgende kosten vraagt om ombuigmaatregelen. Als gemeente (en in gezamenlijkheid)
in voor de reduceren van de kosten maar met behoud van de kwaliteit van de te leveren lokale en

regionalezorg.
2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e tussenrapportage 2022 en de
programmabegroting2023.

11. ZIENSWIJZE JAARSTUKKEN 2021 EN CONCEPTBEGROTING 2023 GR BAR-ORGANISATIE

De raad besluit conform voorstel (482905):
1. een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2021 en concept Begroting 2023 van de GR
BAR-organisatieovereenkomstigbijgevoegdeconceptbrief met daarin alsopmerkingen:
- Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2021 positief heeft kunnen afsluiten met een afwijking die

binnen de afgesproken 1%is gebleven.
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- Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de
overgebleven budgettaire middelen in boekjaar 2021 te mogendoorschuiven naar het eerstvolgend
begrotingsjaar2022

- Wij stemmen in met deconcept Begroting2023van deGRBAR-organisatie.

12. BESTEMMINGSPLAN POLDERALBRANDSWAARD ZUIDOOST

Deraad besluit conform voorstel (437527):
1. Het bestemmingsplan 'Polder Albrandswaard Zuidoost’ (NL.IMRO.0613.BPPAZO-VSTI)

overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regelsen verbeelding gewijzigd vast te
stellen;
2.Geen exploitatieplan vast te stellen.

13. MARKTINITIATIEF 'OUD RHOONSEDIJK 33’ TE POORTUGAAL

Deraad besluit conform voorstel {459469):
1. Het college de opdracht te geven het marktinitiatief 'Oud Rhoonsedijk 33 te Poortugaal’ te
onderzoeken;

14. GEHEiMHOUDiNGBEKRACHTiGENVAN PROJECrENBOEKMPO2022

Deraad besluit conform voorstel (512876):
1. de door het college op 31 mei 2022 opgelegde geheimhouding op het projectenboek MPO2022 te
bekrachtigen vanwege het bevatten van financieel en economischgevoelige informatie die de

onderhandelingspositievandegemeente negatief kanbeïnvloeden.

BESPREEKSTUKKEN

15. ZIENSWIJZECONCEPTBEGROTING2023 GEMEENSCHAPPELIJKEREGELINGMETROPOOLREGIO

ROTrERDAMDENHAAG(MRDH)
De heer Heukels dient namensGroenLinks/PvdA amendement A – “Zienswijze conceptbegroting 2023

MRDH“ in met de volgende strekking:
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Toete voegen:
Beslispunt2c
c. Debereikbaarheidssituatie van het Antes terrein met openbaar vervoer (buslijn 79 in het

weekeinde) structureel op te lossenen dezestructurele oplossingactief te delen met de
gemeenteraadvanAlbrandswaard.

Stemming over amendement A– Zienswijze conceptbeRrotinR2023 MRDH

Voor: unaniem – zonder hoofdelijke stemming

Tegen:-

Stemming over het voorstel
Voor: unaniem – zonder hoofdelijke stemming

Tegen: -

Deraad besluit conform het geamendeerdevoorstel (504316}:

1. Devoorgestelde zienswijze op de MRDHOntwerp Begroting 2023 vast te stellen en te versturen.

2. Met de zienswijze de MRDHop te roepen om:

a. het onderwerp Groen-blauwe leefomgeving een plek te geven in de nog op te stellen Strategische

Agenda2023.

b. MRDH-breed het gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden inzake

maatwerkvervoer en dit punt op de agenda te zetten de komende periode.

c. Debereikbaarheidssituatievan het Antes terrein met openbaarvervoer (buslijn79 in het

weekeinde) structureel op te lossenen dezestructurele oplossingactief te delenmet de

gemeenteraadvanAlbrandswaard.
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16. RAADSAKKOORD2022-2026

Stemming over het voorstel
Voor: 17: EVA(6), VVD (4), GroenLinks/PvdA(3), CDA(3), NAP (1)
Tegen:4: Stem Lokaal (3), LeefbaarAlbrandswaard (1)

De raad besluit conform voorstel (533093):
1. Het raadsakkoord 2022-2026 vast te stellen.

OVERIGE

17.

18.

AFSCHEID WETHOUDERS COLLEGEPERIODE2018-2022

Erwordt afscheid genomen van wethouders Goedknegt, Heezen,Schneider en Van Ginkel.

BENOEMING WETHOUDERS

Schorsingvoor het onderzoek van de commissie geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Bovens, de
heer Van der Stam en de heer Vianen.

Mevrouw Bovensgeeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en andere bij

wet gevraagdeen geleverde stukken in orde heeft bevonden.

De stemcommissie wordt ingesteld door de voorzitter: Mevrouw Verduijn, de heer Heukels en de heer

Steger.

Ervindt een geheime vrije stemming plaats over de benoeming van de kandidaat wethouders.

Stemming:
VacatureI' wethouder:

21 stembriefjes ingediend;

14 stemmen op de heer Polder;

1 stem op de heer Van Praag;

2 stemmen op de heer Boender
4 blancostemmen

Daarmee is de heer Polder benoemd tot wethouder voor 100%.

2evacaturewethouder:

21 stembriefjes ingediend;

14 stemmen op de heer Bianchi;

3 stemmen op de heer Van der Graaff;

1 stem op de heer Scharink;
3 blancostemmen.

Daarmee is de heer Bianchi benoemd tot wethouder voor 100%

3evacaturewethouder:

21stembriefjes ingeleverd;

13stemmen op de mevrouw Van Ginkel-van Maren;

1stem op de mevrouw Vergouwe;
7 blancostemmen.

Daarmeeis mevrouw Van Ginkel-van Maren benoemd tot wethouder voor 100%.

Dewethouders isgevraagdof zij hun benoemingaanvaarden.Deheer Polder,deheer Bianchien

mevrouw Van Ginkel-van Maren aanvaardenallen hun benoeming.

De raad besluit te benoemen alswethouder:

Deheer R.Polder
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De heer M. Bianchi

Mevrouw M.P.C.Van Ginkel-van Maren

19.

20.

BEEDIGING WETHOUDERS

Devoorzitter van de raad roept de wethouders naar voren en beëdigt hen.

TOELATING NIEUWE RAADSLEDEN

Schorsing voor de benoeming van de nieuwe raadsleden en het onderzoek van de commissie

geloofsbrieven.

Mevrouw Bovensgeeft namens de commissie aan, dat de commissie de geloofsbrieven en andere bij

wet gevraagde en geleverde stukken in orde heeft bevonden.

De raad van de gemeente Albrandswaard besluit unaniem toe te laten als lid van de raad van de

gemeenteAlbrandswaard:

De heer R.A.Driece,de heer E.vander Kloosterende heer H.1.vande Ven.

21. BEEDIGING NIEUWE RAADSLEDEN

Devoorzitter van de raad roept de raadsledennaar voren en beëdigt hen.

22. SLUITING

Devoorzitter sluit om 22:30 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard

in zijn openbare yergadering van 4 juli 2022.

De griffi9

()

Devaorzi{ter

d nba deWitte€roenenboom
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