
Gemeente
Albrandsuuaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 4 MAART 2019
(greenvalleynr. 56125 )

Aanwezig:
M. Bianchi (VVD)
E. van der Klooster (VVD)
S M. Remijn-Korteweg (VVD)
J G Ram-van Mourik(WD)
R. Verduyn (VVD)
M. Rombout (EVA)
M. Blok-Scheffers (EVA)
M. Vergouwe (EVA)
A. Niehot (Stem-Lokaal)
F B van der Stam (Stem-Lokaal)
W Verduijn (Stem-Lokaal)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard)
S. R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard)
T M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard)
L H. Goudriaan (CDA)
S. van der Kaaij (CDA)
L A Padmos (PvdA)
J W H. Scharink (GroenLinks)
R A. Steger (NAP)
F. P van Zaaien (CU/SGP)

L. Groenenboom (griffier)
M Bianchi (voorzitter)

Wethouders: M.C.C Goedknegt, B.P. Boender, L.M. Heezen, M P C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig:
T. W van der Knaap (EVA)
H.C. Wagner

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De plaatsvervangend voorzitter, de heer Bianchi, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de 
raadsleden, wethouders, publiek en luisteraars thuis welkom

De burgemeester en de heer Van der Knaap (EVA) zijn met kennisgeving afwezig.

Mevrouw Rombout heeft een motie vreemd aan de orde van dag over Dorpshuis Rhoon. De motie zal 
als agendapunt 9a worden behandeld.

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld

2. SPREEKRECHT
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door de heer Bussemaker (over infrastructuur 
Bevershof/Smitshoek) en de heer Beishuizen (over ontwikkelingen Rijsdijk - Achterdijk)

3. VRAGENHALFUUR
Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt
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4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 4 FEBRUARI 2018
Het verslag van de raadsvergadering van 4 februari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. INGEKOMEN STUKKEN
De heer Van Zaaien wil graag ingekomen stuk 23 via de agendacommissie agenderen voor een Beraad 
en Advies. Hij wil graag bijgepraat worden over actuele de stand.

De lijst van ingekomen stukken wordt hierop aangepast

6. HAMERSTUKKEN
a. Bouwverordening 15c wijziging

De raad besluit conform voorstel (40536):
1. De 15e wijziging op de bouwverordening vast te stellen.

b. Vaststelling bestemmingsplan Rhoonsedijk 42
De raad besluit conform voorstel (38436):

1. Het bestemmingsplan Rhoonsedijk 42 ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

c. Zienswijze verkoop Slotsedijk 159
De raad besluit conform voorstel (25967);
1. Zienswijze indienen dat er geen wensen en bedenkingen zijn tegen de verkoop van de woning 
Slotsedijk 159 te Rhoon

d. Verordening Jeugdhulp 2019
De raad besluit conform voorstel (39157):
1. De Verordening jeugdhulp 2015 in te trekken;
2. De Verordening jeugdhulp 2019 en de artikelsgewijze toelichting vast te stellen.

7. BESTEMMINGSPLAN POORTUGAAL CENTRUM/EMMASTRAAT
EVA dient motie I “Motie burgerparticipatie project Emmastraat" in met als strekking;
Dat het college wordt opgeroepen om:
• in samenwerking met de bewoners, betrokkenen en ondernemers, een proces te starten, dat 

moet garanderen dat omwonenden een serieuze plaats aan tafel krijgen om bovengenoemde 
zorgen te adresseren en te komen tot een mooie woonomgeving voor nieuwe en huidige 
bewoners en gebruikers.

GroenLinks dient motie II “Van winkel naar woning" in met als strekking;
Dat het college wordt opgeroepen om:
• Voorafgaand aan de bouw gezamenlijk met de projectontwikkelaar onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid om bij (langdurige) leegstand van de toekomstige winkelplint aan de Emmastraat, 
deze winkels om te bouwen naar kleine, betaalbare huurwoningen voor starters en ouderen uit 
de gemeente Albrandswaard;

• De resultaten van dit onderzoek te delen met de gemeenteraad

Stemming over het voorstel:
Voor: Unaniem 
Tegen: -

De raad besluit conform voorstel (22590):
1 De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Poortugaal centrum-Emmastraat" 
ontvankelijk te verklaren.
2. In te stemmen met de nota van beantwoording zienswijzen en het plan op onderdelen aan te passen, 
zoals aangegeven in de bijlage "nota zienswijzen bestemmingsplan Poortugaal centrum-Emmastraat".
3. Het bestemmingsplan “Poortugaal centrum-Emmastraat" vast te stellen.
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4 Geen exploitatieplan vast te stellen

Stemming over motie I “Motie burgerparticipatie project Emmastraat"
Voor: EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP - 7
Tegen: VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA -13

Stemming over motie II "Van winkel naar woning":
Voor: EVA PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP - 7
Tegen: VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA - 13

8. OPDRACHTVERLENING GYMZAAL RHOON
Stemming over het voorstel:
Voor: Unaniem 
Tegen: -

De raad besluit conform voorstel (44510):
1. Het college op te dragen YASbouw B V. opdracht te verlenen voor de nieuwbouw van de gymzaal 
Rhoon conform bijgevoegd plan voor een bedrag van € 1.643.380,- excl. B T W , prijspeil 1-1-2019.
2. Het eerder gevoteerde krediet aan te passen aan de definitieve begroting
3. De definitieve kapitaallasten en verlaging van de energiekosten te verwerken in de begroting van 
2020.

9. MOTIE GRATIS OPENBAAR VERVOER VOOR ALBRANDSWAARD
EVA dient amendement A in 
Stemming over het amendement:
Voor: EVA, PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP - 7
Tegen: WD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA -13

VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA dienen amendement B in 
Stemming over het amendement:
Voor: Unaniem 
Tegen: -

Stemming over het voorstel:
Voor: VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA en CU/SGP -14 
Tegen: EVA, PvdA, NAP en GroenLinks - 6

De raad besluit conform voorstel (35739V
1. Op basis van de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen te 
kiezen voor de doelgroep 60+ (minima) en te starten per 1 januari 2020.
2. Voor het gratis OV 60+ minima, vanaf het jaar 2020 € 75.000 van de stelpost gratis OV over te 
boeken naar het minimabeleid.
3. De motie gratis openbaar vervoer als afgedaan te beschouwen.

EVA dient motie III “Motie gratis OV vermogenstoets" in met als strekking:
Roept het college op:

• Komende tijd te onderzoeken of een vermogenstoets toch mogelijk is en deze toets een
onderdeel te laten zijn van de beoordeling voor het toekennen van gratis OV voor het 
aangevraagde jaar.

Stemming over motie III “Motie gratis OV vermogenstoets":
Voor: EVA PvdA, NAP, GroenLinks en CU/SGP - 7
Tegen: VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA - 13

9A MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Mevrouw Rombout dient namens de fractie EVA motie IV “Dorpshuis Rhoon" in met als strekking: 
Roept het college op
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• In het centrum van Rhoon, in één van de vrij te komen panden, voor een periode van 4 jaar te 
huren;

• In het 3e jaar deze huur te evalueren, waarna een verder besluit genomen kan worden over de 
toekomst;

• De resterende kosten, na aftrek van de bijdrage van het Boerderijtje te dekken uit een deel van 
het budget dat de raad heeft vrijgegeven voor gratis ov en de komende jaren een onderdeel is 
van het mimmabudget

Motie wordt ingetrokken en ingediend bij de voorjaarsnota

10. SLUITING
De voorzitter dankt allen voor de inbrengen sluit de vergadering om 23 45 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 1 april 2019

drs Hans-Christoph Wagner
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