
69 Gemeente
AlbrandsLuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp:
Zienswijze MRDH begroting 2023

Gemeenteraad

13juni 2022
Zaaknummer
504316

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 26 april 2022;

gelet op

Amendement A

BESLUIT:

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

2. Metde zienswijzedeMRDHop te roepenom:
a. het onderwerp Groen-blauwe leefomgevingeen plek te geven in de nog op te stellen Strategische

Agenda 2023.
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. De bereIkbaarheidssituatie van het Antes terrein met openbaar vervoer (buslijn 79 in het

weekeinde) structureel op te lossen en deze structurele oplossing actief te delen met de
gemeenteraad van Albrandswaard.

Aldus besloten in'ge vergaderingvan deJJeneenteraadAlbrandswaardvan 13juni 2022

De grifÏér,

a

be voorz

lroenenboom



GF18Eg@ PvdA

AMENDEMENT
Albrandswaard, 13 juni 2022

Zienswijze conceptbegroting 2023 MRDH

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 13juni 2022,

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W 'Zienswijzeconceptbegroting 2023
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam DenHaag (MRDH)’ (zaaknr. 504316)

Toe te voegen:

Beslispunt 2c.

c. De bereikbaarheidssituatie van het Antes terrein met openbaar vervoer (buslijn 79 in het
weekeinde) structureel op te lossen en deze structurele oplossing actief te delen met de
gemeenteraadvan Albrandswaard

Toelichting
• in het Beraaden AdviesRuimtevan 24 mei jl. isdoor eendeel vande raad gesprokenover de

bereikbaarheidsproblematiek van het Antes terrein met openbaar vervoer in het weekeinde
Tijdens de bespreking is gebteken dat de aanwezige (burger)raadsledenvoor een aanpassing van
de concept zienswijze waren. Juist het langere termijnperspectief voor een goede bereikbaarheid
van het Antes terrein (met openbaar vervoer)werd benadrukt. Dan past het om dit expliciet in
onze zienswijze kenbaar te maken aan de MRDH

Narnens GroenLInks/PvdA

H.M.Heukels
raadslid

Amendement (letter): 4
Voor: 21

Tegen: –

Aangenomen /verwurpen
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Betreft: : Zienswijze begroting 2023 MRDH

Geacht bestuur,

Hierbij sturen wij u onze zienswijze op de begroting 2023.Wij bedanken uvoor demogelijkheid die u ons
hiervoor geeft. Wij hebbendeze stukken besproken in onze raadsvergadering van 13juni 2022. In de
vergadering is een amendement met de volgende strekking: De bereikbaarheidssituatievan het Antes
terrein met openbaar vervoer (buslijn 79 in hetweekeinde) structureel op te lossen en deze structurele
oplossing actief te delen met de gemeenteraadvan Albrandswaard.Deze is unaniemaangenomen. Het
gewijzigde raadsbesluit en het amendement vindt u terug in de bijlage.

Strategische agenda
De begroting 2023 loopt logischerwijs nog niet vooruit op de actualisatie van de StrategischeAgenda. De
actualisatie van de StrategischeAgenda zal waarschijnlijk tot gevolg hebbendat ambities en integrale
opgaven moetenworden geprioriteerd of bijgesteld. Ook hierover zullen wij door uworden geraadpleegd.
De uitkomsten van dit traject zullen impact hebben op de begroting 2023. Deze kanttekening moet wat
ons betreftbij deze begrotingwordengemaakt.Wij ziengraagdater bij eenvolgendebegrotingmeer
focus wordt aangebracht op de ambities uit de nog vast te stellen Strategische Agenda.

Steeds meer inzicht in meerjarenbeeld, inzet op bereikbaarheid hele regio
Wij vinden het prettig dat elke nieuwe begroting steeds meer inzicht geeft in wat ons betreft hét
bestuurlijke financiële vraagstuk voor de MRDH: de ambities en de financiële krapte op (middel)lange
termijnen de noodzaakop keuzeste maken.Vooral de figurenop blz. 10 in combinatiemetblz. 66/67
geven dit inzicht. Deze informatie is wat ons betreft een goede basis voor het bestuurlijkegesprek in AB,
Bestuurscommissies en gemeenteraden. De krapte lijkt vooral te ontstaan in de periode 2029 – 2039,
door projectendie zich nu nog in de (pre-)verkenningsfasebevinden.

Wij constateren dat momenteel de bereikbaarheidmet fiets en OV achterblijft van gebieden buiten de
grote steden en aan de buitengrenzen van de Metropoolregio. Terwijl deze bereikbaarheidessentieel is
voor het leefmilieuen de duurzaamheidvan de heleregio. Daaromroepenwij de MRDHopom ook in
deze gebieden te blijven investeren in fiets, OV en veiligheid.
Voorkomenvervoersarmoede
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Doorde verschraling van het regulier OV in de gebieden buiten de grote steden, wordt het belang van
maatwerk vervoer steeds groter. Doordeze keuze zijn de effecten daarvanwat ons betreft ook een
verantwoordelijkheid van de MRDH. Daarmee is deMRDH ook mede verantwoordelijk voor de
organisatievan het maatwerkvervoer. Die verantwoordelijkheidgaat wat ons betreft ook over bekostiging
en opdrachtgeverschap.Wij verzoeken u MRDH-breed het gesprek te voerenover de rollen en
verantwoordelijkheden inzake maatwerkvervoeren dit punt op de agenda te zetten de komende periode.

Onzekerheidover herstel reizigersaantallen: de pijn eerlijk verdelen
DoorCorona is het gebruik van het OV sterk afgenomen. Dit heeft geen directe gevolgen voor de
financiën van de MRDH, maar leidt voor de vervoerbedrijventot substantieel lagere opbrengsten uit
kaartverkoop.Onzeker zijn in welke mate en in welk tempo reizigersaantallenzich herstellen, en in welke
mate het Rijk steunpakketten beschikbaar blijft stellen. Dankzij de steunpakketten vallen de gevolgen
voor het vervoersaanbod en de bereikbaarheidtot nu toe mee.We moeten echter rekening houden met
versoberingenen met pijnlijke keuzes in het vervoersaanbod.Wij roepen u op om de pijn eerlijk te
verdelen tussen de gebieden en gemeenten in de Metropoolregio.Het 'overeind houden’ van
vervoerbedrijven is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om zoveel mogelijk plekken bereikbaar
te houden.Met als nuance dat we ook geen lege bussenmoeten laten rondrijden.

U vraagt onze zienswijze over het overhevelen van € 21 miljoenvan programma Exploitatie naar
Infrastructuur.Wij kunnenons op zich vinden in de argumentatie om te investeren en daarmee tegen
lagereexploitatiekosten te blijven voorzien in bereikbaarheid.Wij constateren echter dat de voorgenomen
investeringenzich concentreren in de grote steden (9 van de € 11 miljoenvoor doorstroming is
geconcentreerd in Rotterdam). Zoalswij hierboven aangeven is ook de bereikbaarheid van overige
gemeenten een grote zorg en roepen u op hier aandacht voor te geven. Ook als gemeenten voor deze
maatregelengeen cofinanciering kunnen opbrengen.

Groen-blauwe leefomgeving: vanuit kerntaken meedenkenover bijdrage MRDH
In eerdere zienswijzen hebbenwij voor onze regionale samenwerking de focus benadrukt op de Groen-
blauwe Leefomgeving.Wij waarderen de ondersteuning die de MRDH biedtaan de hierop
samenwerkendegemeenten. Wij verzoeken u om het onderwerpGroen-blauwe leefomgevingeen plek te
geven in de Strategischeagenda die de MRDH en de 23 gemeenten gaan opstellen.

Hoogachtend ,

De gemeenteLaadvan Albrandswaard,

De gl

/

ê/endert Groenenboom

De voo

drsWaMg de Witte



++ Gemeente
Albrandsuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp:
Raadsakkoord 2022-2026

Gemeenteraad
13juni 2022

De raad van de gemeenteAlbrandswaard;

BESLUIT:

1. Het raadsakkoord 2022-2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering_WB-de gemeenteraad Albrandswaard van 13juni 2022.

DeQoorzitt

leendert Groenenboom de Witte



Verklaring van de commissie geloofsbrieven

De commissie getoofsbrieven, ingesteld door de gemeenteraad in de vergaderingvan 13juni 2022.

heeft het vertrouwelijk advies van bureau Berenschotaangaande het onderzoek naar integriteit en

een overzicht van nevenfunctiesen openbare betrekkingen, ingeleverd door de drie kandidaat-

wethouders, ontvangen en onderzocht.

De commissie heeft vastgesteld, dat er geen onregelmatighedenzijn aangetroffen in de overlegde
stukken

De commissie deelt de raadmee, dat er geen belemmeringen zijn op basis van de overlegde stukken

tot benoeming tot wethouder van de heer Polder, de heer Bianchi en mevrouwVan Ginkel

De commissie geloofsbrieven,

13 juni 2022

MevrouwBovens

De heerVan der Stam

De heer Vianen



6S Gemeente
Atbrandsuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Benoeming wethouder Polder

Gemeenteraad
13juni 2022

Zaaknummer;
540543

De raadvan de gemeenteAlbrandswaard;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer R. Polder
(Richard) (m) kandidaat wethouder van de gemeente Albrandswaard

overwegende dat de heer R. Polder (Richard) (m), is voorgedragenals wethoudervan de EVA

dat deze commissie de stukken heeft onderzocht. in orde heeft bevonden en dat er

geen andere beletselen zijn om tot benoemingover te gaan;

artikel 37van de Gemeentewetgelet op

BESLUIT:

te benoemen tot wethouder van de gemeente Albrandswaardvoor 1,0fte

de heer R. Polder (Richard) (m)

Aldus vastgestelddoorde raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 13juni 2022.

De griffier, 9’ De voorzitter

?Íendert Groenenboom/} Jolanba de Witte



6S Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Benoemingwethouder Bianchi

Gemeenteraad

13juni 2022
Zaaknummer:
540546

De raadvan de gerneenteAlbrandswaard;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer M. Bianchi
(Mario) (m) kandidaat wethoudervan de gemeente Albrandswaard

overwegende dat de heer M. Bianchi (Mario) (m), is voorgedragen alswethouder van de VVD

dat deze commissie de stukkenheeft onderzocht, in orde heeft bevonden en dat er
geen andere beletselen zijn om tot benoeming over te gaan;

artikel 37van de Gemeentewetgelet op

BESLUIT:

te benoemen tot wethouder van de gemeente Albrandswaard voor 1,0 fte

de heer M. Bianchi (Mario) (m)

Aldus vastgestelddoorde raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 13juni 2022.

De voorzitter

7

/endert Groenenboomd drs. Jokndalde Vb



68 Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Beëindiging burgerlidmaatschap en toelating
als lid van de gemeenteraadvande heer E
van der Klooster

Gemeenteraad

13juni2022
Zaaknummer:
541520

De raadvan de gemeenteAlbrandswaard

Gehoord het rapport van de commissie betreffendede geloofsbrief van Van der Klooster, E. (m) op

maandag 13juni 2022 tot lid van de gemeenteraad van Albrandswaardbenoemd verklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

BESLUIT:

- Het burgerlidmaatschap van de heer E. van der Klooster te beëindigen en
Toe te laten als lid van de gemeenteraad van AlbrandswaardVan der Klooster, E (Eric) (m)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13 juni 2022

Degriffier, Devoorzitter,

€endert Groenenboom drkMnMII& Witte



6S Gemeente
Atbrandsuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Toelatingals lid van degemeenteraadvan
de heer H.I. van deVen

Gemeenteraad :

13 juni 2022

Zaaknummer:
541514

De raad van de gemeenteAlbrandswaard;

Gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van Van de Ven, H.1.(m) op

maandag 13juni 2022 tot lid van de gemeenteraadvan Albrandswaard benoemdverklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet:

BESLUIT:

Toe te laten als lid van de gemeenteraadvan AlbrandswaardVan de Ven, H.1.(Bert) (m)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13juni 2022.

De_vnQrzitt

rt Gro€ nenboom drs. Jolande\de Witte



69 Gemeente
Atbrandstuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp
Toelating als lid van de gemeenteraad van
de heer R.A. Driece

Gemeenteraad

13 juni 2022

Zaaknummer:
541516

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gehoord het rapport van de commissie betreffendede geloofsbrief van Driece, R.A. (m) op maandag
13 juni 2022 tot lid van de gemeenteraad van Albrandswaard benoemd verklaarde;

Overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

Gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

BESLUIT:

- Toe te laten als lid van de gemeenteraad van Albrandswaard Driece, R.A. (Roland) (m).

Aldus vastgestelddoor de raad vande gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergaderingvan 13 juni 2022

Degriffier, Devoorzitter

Íe$1dert Groenenboom d rs aJ o Gel e w it te


