
Gemeente
Atbrandswaard

VERSLAG RAADSVERGADERING 1 APRIL 2019
(greenvalleynr 60503 )

Aanwezig 
M Bianchi (VVD)
E. van der Klooster (WD)
S M. Remijn-Korteweg (VVD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
R Verduyn (VVD)
T.W. van der Knaap (EVA)
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)
H C Wagner (voorzitter)

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

Afwezig: -

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

Aan de agenda is een hamerstuk toegevoegd, namelijk het bekrachtigen van de geheimhouding op het 
projectenboek MPO 2019. Dat is vorige week door het college naar de raad gezonden met opgelegde 
geheimhouding. Het bekrachtigen daarvan moet volgens de wet in de eerstvolgende raadsvergadering 
en dat is vandaag

De leden van de raad stemmen in met de voorliggende agenda, inclusief het toegevoegde hamerstuk

2. SPREEKRECHT
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt

3. VRAGENHALFUUR
De heer Steger (NAP) stelt vragen over de Kijvelanden. De heer Wagner beantwoordt de vragen 
De heer Van der Knaap (EVA) stelt vragen over het door het college gedane bod t.b.v. toevoegen van 
sociale huurwoningen De heer Boender beantwoordt de vragen
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4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 4 MAART 2019
Het verslag van de raadsvergadering van 4 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld

5. INGEKOMEN STUKKEN
Mevrouw Vergouwe heeft in februari schriftelijke vragen gesteld over Hof van Spui. Zij roept het college 
op om snel met beantwoording te komen.

HAMERSTUKKEN

6. BEËINDIGING BENOEMING J.C. HOEDEMANS-BOSCH TOT BURGERLID FRACTIE LEEFBAAR 
ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (54553):
De benoeming te beëindigen van mevrouw J.C. Hoedemans-Bosch tot burgerlid van de fractie-Leefbaar 
Albrandswaard.

BESPREEKSTUKKEN

7. BEËDIGING BURGERLEDEN ALBRANDSWAARD
De raad besluit conform voorstel (50617):
1. Artikel 5 Reglement van Orde van de raad van Albrandswaard 2018 van toepassing te verklaren op 
burgerleden.
2. Artikel 7 lid 6 Reglement van Orde van de raad van Albrandswaard 2018 te wijzigen door achter het 
woord 'stemrecht' een punt te zetten en de rest te schrappen
3. De burgerleden genoemd op bijgevoegde lijst te beëdigen

De heren Körnmann Rudi en Visser leggen de eed af. De heren Boonstoppel, Brussaard, Duurkoop, 
Groenenboom, Grootenhuijs, Uttel en Van Toornburg leggen de belofte af

8. BELEIDSPLAN AFVAL EN GRONDSTOFFEN 2019-2023
De heer Scharink (GroenLinks) dient motie I “GroenLinks Motie Geen Sticker Geen Reclame" in met de
volgende strekking
Verzoekt het college van B en W
• Op korte termijn met een plan van aanpak te komen om per 1 januari 2020 over te gaan tot 

invoering van de JA/JA-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk;
• De JA/JA-sticker, ook op het gebied van voorlichting en handhaving, te integreren in de uitvoering 

het nieuwe afvalbeleid.

Mevrouw Rombout (EVA) dient samen met NAP amendement A “Uitwerken Variant 2” in om het 
raadsvoorstel met Besluit nr.: 48309 als volgt aan te passen;

• Punt 1. Te wijzigen in: Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vast te stellen en 
variant 2 verder uit te werken, waarbij voor de voorjaarsnota 2020 een definitief voorstel komt 
voor de benodigde investeringskosten.

• Punt 2 te wijzigen in; Eind 2021 een evaluatie uit te voeren en aan de hand van deze 
uitkomsten, samen met inwoners, toe te werken naar een andere wijze van afvalinzameling die 
passend is voor dat moment

• Punt 3 en 4 te laten vervallen

De heer Van Zaaien (CU-SGP) dient amendement B “Amendement: Beleidsplan Afval en Grondstoffen 
2019-2023" in om het raadsvoorstel met Besluit nr.: 48309 als volgt aan te passen:
Punt 1 te vervangen voor:

Het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023 vast te stellen.
De huidige manieren van inzamelen handhaven en de huidige ondergrondse PMD containers en 
kliko's te blijven gebruiken voor Restafval (Restafval gecombineerd met PMD) voor de duur van 1 
jaar
Voor 2020 - Nadat de daadwerkelijke verwerkingscijfers bekend zijn te gaan evalueren hoe de 
afvalverwerking de VANG doelstellingen behaald.
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Tussen het 3e kwartaal 2020 - 1e kwartaal 2021 te komen met een definitieve variant

Voorstel van Orde van de heer Van der Kaaij om niet nu over het raadsvoorstel te besluiten en goede 
participatie te laten plaatsvinden De intentie van het ordevoorstel is om in gesprek te gaan met 
inwoners over wat het college wil met het voorstel Wethouder Heezen geeft aan hier geen problemen 
mee te hebben

In aanvulling op het ordevoorstel wordt motie II “Uitwerken Variant met burgers" door alle partijen 
ingediend met als strekking
Roept het college op alvorens een definitief besluit aan de gemeenteraad voor te leggen, de komende 
maanden
• Wijkavonden te organiseren voor een open dialoog over Van afval naar grondstof
• In gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties en kerken uit alle 

wijken en de (sport)veremgingen over de vraag hoe de gemeente samen met de organisaties zo 
veel mogelijk wijkbewoners kan stimuleren om naar een van de bewonersavonden over ‘van afval 
naar grondstof' te gaan

• Samen met o a bewonersorganisaties en (sport)verenigingen invulling geven aan de grootste 
uitdagingen, zoals grote gezinnen, mensen die bv om medische redenen meer afval produceren, 
locaties in geval van Variant 4, zwerfafval, kostenaspect in de toekomst, etc.

• De gemeenteraad proactief op de hoogte houdt van de bijeenkomsten;
• Het publiceren van een special bij de gemeentepagina over Afval naar grondstof
• Het publiceren van een sfeerverslag met concrete conclusies en aanbevelingen
• Een nieuw voorstel voor te leggen na het zomerreces, maar voor de begroting 2020

Het ordevoorstel is unaniem aangenomen Hierdoor is over het voorstel met meer gestemd 

Motie II is unaniem aangenomen.

Motie I is met de volgende stemverhouding aangenomen:
Voor: (19) VVD, EVA, Stem Lokaal. Leefbaar Albrandswaard (2), CDA (1). PvdA, NAP, Groenlinks en 
CU/SGP
Tegen (2) Leefbaar Albrandswaard (1) en CDA (1)

9. SLUITING
De voorzitter dankt allen voor de inbrengen sluit de vergadering om 23:05 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 6 mei 2019
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