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VERSLAG RAADSVERGADERING 3 februari 2020 

(greenvalleynr. 145258) 

 

Aanwezig:  

M. Bianchi (VVD) – verlaat om 22:35 uur de vergadering 

E. van der Klooster (VVD) 

J.G. Ram-van Mourik (VVD) 

S.M. Remijn-Korteweg (VVD) 

R. Verduyn (VVD) 

M. Blok-Scheffers (EVA) 

R. Hondebrink (EVA)  

M. Rombout (EVA)  

M. Vergouwe (EVA) 

A. Niehot (Stem-Lokaal) 

F.B. van der Stam (Stem-Lokaal) 

W. Verduijn (Stem-Lokaal) 

E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard) 

T.M. Vuik (Leefbaar Albrandswaard) 

L.H. Goudriaan (CDA) 

S. van der Kaaij (CDA) 

H.J. van der Graaff (PvdA)  

J.W.H. Scharink (GroenLinks) 

R.A. Steger (NAP) 

S.R.W. Voogdgeert (Leefbaar Albrandswaard) 

F.P. van Zaalen (CU/SGP) 

 

L. Groenenboom (griffier) 

J.G.H. de Witte (voorzitter) 

 

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, 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. Zij heet de raadsleden, wethouders, publiek en 

luisteraars thuis welkom. 

 

De heer Van der Klooster wordt gefeliciteerd met de geboorte van zijn dochter. 

 

De agenda voor vanavond is aangepast. De behandeling van het bestemmingsplan Essendael tijdens 

de laatste vergadering van beraad en advies heeft veel vragen opgeroepen. Het college heeft 

geprobeerd met een vrijdag verzonden raadsinformatiebrief deze te beantwoorden. Gelet op een 

zorgvuldige besluitvorming is het niet wenselijk geacht om de gemeenteraad vanavond om een besluit te 

vragen. Daarom is het bestemmingsplan Essendael aankomende vergadercyclus nogmaals voor de 

vergadering van beraad en advies geagendeerd. 

 

Ontvangen zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag. Deze moties zijn vanmorgen door de griffie 

breed gedeeld. De raadsagenda is aangepast aan deze moties: 

 De motie van de fracties NAP, EVA, GroenLinks en PvdA met als titel “(woning)bouw terrein 

Antes/Delta Poortugaal” is als agendapunt 13 opgenomen. 

 De motie van de fractie NAP met als titel “ontwerp bestemmingsplan terrein Antes Delta” is als 

agendapunt 14 opgenomen. 
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 Het afscheid van wethouder Boender is daarmee agendapunt 15 geworden. 

 

De raad stemt in met de gewijzigde agenda. 

 

2. SPREEKRECHT 

Door de heer Panhuis, mevrouw Panhuis, mevrouw Cats, de heer Heijman, de heer Krooswijk, mevrouw 

De Jong, mevrouw Stolk, de heer Damsma, de heer Von Bannisseht, de heer Van Oppen, de heer 

Westbroek en mevrouw De Haan wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht. Het onderwerp is voor 

allen de bouwplannen van Antes. 

 

3. VRAGENHALFUUR 

Wethouder Van Ginkel beantwoordt de vragen van de fractie-NAP over de woningbouw op het terrein 

Antes/Delta. Tevens beantwoordt zij de aanvullende vragen van de fracties NAP, PvdA, EVA, 

GroenLinks, CU/SGP en VVD. 

 

Wethouder Van Ginkel zegt toe om hetgeen vanavond is besproken via een raadsinformatiebrief verder 

toe te lichten.  

 

4. VASTSTELLING VERSLAGEN OPENBARE RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2019 EN 13 

JANUARI 2020 

De verslagen van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld (resp. 142470, 142469). 

 

5. INGEKOMEN STUKKEN 

Op verzoek van de heer Van der Graaff (PvdA) wordt ingekomen stuk 52 Raadsinformatiebrief inzake 

doelgroepenvervoer (138407) zo spoedig mogelijk via de agendacommissie geagendeerd voor de 

auditcommissie of Beraad en Advies welzijn. 

 

De lijst ingekomen stukken wordt conform aangepast voorstel vastgesteld (142467). 

 

HAMERSTUKKEN 

 

6. BESLUITVORMING WNRA-TRANSITIE 

De raad besluit conform voorstel (127033): 

1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het ontwerpbesluit van het Algemeen Bestuur van 

de BAR-organisatie lid te worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties (SGO); 

 

2. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeen-

schappelijke regeling BAR-organisatie overeenkomstig bijlage 1, waarvan de wijzigingen zijn: 

a. aanpassing van terminologie in verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; 

b. aansluiting bij de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en de nieuwe 

werkgeversvereniging. 

 

7. BENOEMING LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS  

De raad besluit conform voorstel (129503): 

De heer P.J. van Engeldorp Gastelaars te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

OPO Albrandswaard. 

8. VASTSTELLING EVENEMENTENBELEID 2020-2023 

De raad besluit conform voorstel (128350): 

1. Het “Evenementenbeleid Albrandswaard 2020-2023” vast te stellen. 

 

9. VERKOOP AANDELEN ENECO 

De raad besluit conform voorstel (44295): 

1. Het college kenbaar te maken geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de verkoop 

van alle aandelen van de gemeente Albrandswaard in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe 

B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc. 
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10. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP AGENDACOMMISSIE M. ROMBOUT 

De raad besluit conform voorstel (142093): 

Het lidmaatschap van de agendacommissie van mevrouw M. Rombout met terugwerkende kracht per 1 

januari 2020 te beëindigen. 

 

11. AANWIJZING GRIFFIER OP GROND VAN DE WNRA 

De raad besluit conform voorstel (139398): 

1. De huidige griffier, de heer L Groenenboom, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020 aan te 

      wijzen als griffier. 

2. De huidige plaatsvervangers van de griffier, met terugwerkende kracht van 1 januari 2020, aan te 

wijzen als plaatsvervangers van de griffier: mevrouw E.J. van der Matten en mevrouw V. Barendregt-

van Buuren. 

 

12. BENOEMING EN BEËDIGING R. POLDER TOT BURGERLID FRACTIE-EVA 

De raad besluit conform voorstel (138551): 

1. de heer R. Polder te benoemen en te beëdigen tot burgerlid van de fractie-EVA 

 

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 

13. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE WONINGBOUW TERREIN ANTES/DELTA POORTUGAAL 

De fractie-NAP dient mede namens de fracties van EVA, GroenLinks en PvdA de motie vreemd aan de 

orde van de dag betreft woningbouw terrein Antes/Delta in. 

 

De heer Bianchi verlaat om 22:35 uur de vergadering. 

 

Wethouder Van Ginkel zegt toe te willen komen met een beeldvormend raadsvoorstel na voldoende 

onderzoek. Daarna is het aan de gemeenteraad om met kaders te komen. 

 

Stemming over motie I Woningbouw terrein Antes/Delta Poortugaal 

Voor: EVA (4), PvdA (1), NAP (1), GL (1), CU-SGP (1) (8) 

Tegen: VVD (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (3), CDA (2)  (12) 

Daarmee is de motie verworpen. 

 

 

14. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE BESTEMMINGSPLAN TERREIN ANTES/DELTA 

De fractie-NAP dient een motie vreemd aan de orde van de dag betreft het bestemmingsplan terrein 

Antes/Delta in. 

 

Stemming over motie II Bestemmingsplan terrein Antes/Delta Poortugaal 

Voor: EVA (4), PvdA (1), NAP (1), GL (1), CU-SGP (1) (8) 

Tegen: VVD (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (3), CDA (2)  (12) 

Daarmee is de motie verworpen. 

 

OVERIGE 

 

15. AFSCHEID WETHOUDER B.P. BOENDER 

De heren Van der Kaaij en Vuik en de burgemeester spreken de heer Boender toe. De heer Boender 

bedankt de leden van de raad en het college voor de samenwerking. 

16. SLUITING 

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng sluit de vergadering om 00:15 uur.  

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 

in zijn openbare vergadering van 2 maart 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte 


