VERSLAG DIGITALE RAADSVERGADERING 1 maart 2021
(greenvalleynr.145258)
Aanwezig:
M. Bianchi (VVD)
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)
R. Polder (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 (VVA)
F.P. van Zaalen (FRANS)
L. Groenenboom (griffier)
J.G.H. de Witte (voorzitter)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren en R.E. Schneider
1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de digitale vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers
welkom.
Van de heer Steger (NAP) is een motie vreemd aan de orde van de dag met als titel “Help de horeca”
ontvangen. De behandeling van deze motie wordt agendapunt 8 en de sluiting wordt agendapunt 9.
De raad stemt in met de gewijzigde agenda.

2.

SPREEKRECHT
De heer Van der Kruk spreekt in over snelheidsbeperkende maatregelen Rijsdijk.
De heer Scharink verzoekt de agendacommissie om het onderwerp verkeersveiligheid in brede zin zo
spoedig mogelijk te agenderen voor een vergadering van Beraad en Advies Ruimte.

3.

VRAGENHALFUUR
De heer Verduyn (VVD) heeft vragen gesteld over de onveilige verkeerssituatie bij het bouwproject aan
de Willem de Kooning Allee/Tijsjesdijk in Essendael. De portefeuillehouder, de heer Heezen,
beantwoordt deze.

4.

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING 1 FEBRUARI 2021
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (145258).

5.

INGEKOMEN STUKKEN
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (277390).
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De heer Steger (NAP) geeft aan graag een nadere toelichting vanuit het college te krijgen over
ingekomen stuk 10 (marktinitiatief Achterdijk 11 te Rhoon) vooral toegespitst op het afwijken van
bebouwbare oppervlakten en het kappen van bomen. Dit mag via een raadsinformatiebrief.
De heer Van der Graaff (PvdA) ziet graag ingekomen stuk 27.1 en 27.2 geagendeerd worden op de
eerstvolgende vergadering van de auditcommissie.
BESPREEKSTUKKEN
6.

UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID
De fracties EVA en VVA dienen motie I “Uitvoeringsagenda Duurzaamheidsagenda” in met de volgende
strekking:
Roept het college op om:
•
Binnen 3 maanden te komen met een uitvoeringsplan waarin uitdrukkelijk wordt duidelijk
gemaakt hoe inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties betrokken gaan worden bij
de uitvoering van deze agenda.
De fracties GroenLinks, PvdA en VVA dienen motie II “Betrekken van de raad bij duurzaamheidsmaatregelen” in met de volgende strekking:
Roept het college op om:
•
De voortgang van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid minimaal drie keer per jaar (synchroon
met de cyclus P&C) voor te leggen aan de gemeenteraad in de vorm van een
Raadsinformatiebrief, die in de klankbordgroep duurzaamheid en desgewenst (op initiatief van
zowel het college als de raad) in een Beraad en Advies kan worden besproken.
Wethouder Goedknegt heeft de volgende toezeggingen gedaan:
•
Een Raadsinformatiebrief te sturen met het exacte bedrag aan Eneco dividend dat gestort is in
het duurzaamheidsfonds.
•
Inhoudelijke avonden over onderwerpen uit de duurzaamheidsagenda te combineren met de
klankbordgroep uit de raad met participatieavonden, waarbij inwoners en anderen welkom zijn.
Stemming over het voorstel
Voor: VVD, Stem-Lokaal, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS (15)
Tegen: EVA en Leefbaar Albrandswaard (6)
De raad besluit conform voorstel (238616):
1. De "Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025" vast te stellen, waarin onze doelstellingen zich
richten op concrete fysieke maatregelen zoals isolatie, alternatieve warmtebronnen, warmtenet en het
opwekken van energie.
2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in begrotingsjaar 2021 een aanvullend bedrag
beschikbaar te stellen van € 507.300,-- en dit bedrag te onttrekken aan de reserve duurzaamheid.
3. In meerjarenperspectief de jaarlijkse onttrekking aan de reserve mee te nemen bij het opstellen van
de begrotingen van de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025.
Stemming over motie I “Uitvoeringsagenda Duurzaamheidsagenda”:
Voor: EVA, NAP, VVA en FRANS (7)
Tegen: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, PvdA en GroenLinks (14)
De motie is verworpen.
Stemming over motie II “Betrekken van de raad bij duurzaamheidsmaatregelen”:
Voor: VVD, EVA, Stem-Lokaal, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS (19)
Tegen: Leefbaar Albrandswaard (2)
De motie is aangenomen.

7.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) 2021
De fracties GroenLinks, PvdA en VVA dienen amendement A “Verbod op ballonoplatingen opnemen in
APV” in met de volgende strekking:
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Toevoegen
Beslispunt 2: Toe te voegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021, onder
hoofdstuk 4 (Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de
gemeente), de volgende passage:
Artikel 4:9b Verbod oplaten ballonnen
1. Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van
vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen, op te laten stijgen in de open lucht.
2. Het is verboden het oplaten van ballonnen te organiseren.
3. Onder een ballon wordt mede verstaan: herdenkingsballon, feestballon, vuurballon, sfeerballon,
gelukslampion, (Thaise) wensballon, papierballon en geluksballon, dan wel een voorwerp dat door
middel van open vuur of gas opstijgt en zonder sturing wegdrijft.
4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een heteluchtballon, zijnde een luchtvaartuig
en/of een weerballon.
Stemming over amendement A “Verbod op ballonoplatingen opnemen in APV”:
Voor: EVA (1), PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS (6)
Tegen: VVD, EVA (3), Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA (15)
Het amendement is verworpen.
Stemming over het voorstel
Voor: unaniem
Tegen: De raad besluit conform voorstel (229798):
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2021 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2017.
8.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG – HELP DE HORECA
De fractie NAP dient motie III “Help de horeca” in met de volgende strekking:
draagt het college op
•
de plaatselijke Horecaondernemers in 2021 vrij te stellen van het betalen van gemeentelijke
leges voor het verkrijgen van vergunningen om hun onderneming draaiende te houden,
•
de bedrijven contact functionaris een ronde langs de Horeca te laten doen met de vraag “wat
kan de gemeente voor u betekenen”?
•
daar waar onze plaatselijke Horeca ondernemers hulp nodig hebben creatief en
oplossingsgericht mee te denken en oog te hebben voor de “menselijke maat“.
Wethouder Goedknegt heeft de volgende toezegging gedaan:
•
Creatieve randen op te zoeken om de horeca te helpen en hiertoe ook te zoeken naar de
mogelijkheden rondom leges. Hij stuurt hierover uiterlijk voor de eerstvolgende
raadsvergadering op 29 maart een tussenbericht. In april volgt een voorstel.
Motie III wordt ingetrokken.

9.

SLUITING
De voorzitter sluit om 23:52 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021.
De griffier,

De voorzitter,

drs. Leendert Groenenboom

drs. Jolanda de Witte
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