
VERSLAG RAADSVERGADERING 5 en 6 juli 2021
(greenvalleynr. 236556)

Aanwezig: 
M. Bianchi (VVD) – aanwezig 5 juli om 18:30 uur
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)
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) – afwezig op di. 6 juli
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

Afwezig 5 juli:
S.R.W. Voogdgeert (VVA)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard) 

Afwezig 6 juli
S.R.W. Voogdgeert (VVA)
E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard) 
R. Steger (NAP)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent om 17:00 uur de vergadering en heet raadsleden, wethouders, luisteraars én 
kijkers welkom. 

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN
De fracties geven hun algemene beschouwingen in de volgorde: EVA, VVD, Stem-Lokaal, GroenLinks, 
Leefbaar Albrandswaard, CU-SGP, CDA en NAP.

De voorzitter schorst de vergadering van 18:30 uur tot 19:15 uur.

3. REACTIE COLLEGE OP ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Het college reageert op de algemene beschouwingen in de volgorde: wethouder Goedknegt, 

wethouder Schneider, wethouder Boender, wethouder Van Ginkel en de burgemeester.
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4. SPREEKRECHT

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

5. BENOEMING FEMKE TEMPELMAN TOT NIEUWE KINDERBURGEMEESTER ALBRANDSWAARD

De raad neemt afscheid van Reese Kuyt en verwelkomt de nieuwe kinderburgemeester Femke 

Tempelman die voor een jaar het stokje overneemt.

6. BEËDIGING MEVROUW PROF.DR.IR. MARJOLEIN B.A. VAN ASSELT ALS NIEUWE DIRECTEUR 
REKENKAMER ALBRANDSWAARD 
Mevrouw Van Asselt heeft aangegeven verhinderd te zijn. Zij wordt in de raadsvergadering van 4 oktober 
beëdigd. 

7. VASTSTELLING VERSLAGEN OPENBARE RAADSVERGADERINGEN VAN 31 MEI-1 JUNI EN 14 JUNI 2021

De verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld (236556).

8. INGEKOMEN STUKKEN
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (367117). 

HAMERSTUKKEN

9. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2022 SAMENWERKINGSVERBAND VASTGOEDINFORMATIE, 
HEFFING EN WAARDEBEPALING (SVHW)
De raad besluit conform voorstel (310145):
1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW geen
aanleiding te zien voor het plaatsen van opmerkingen en het DB van het SVHW hiervan in kennis te
stellen middels het versturen van bijgaande zienswijzebrief.

10. ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2022 MILIEUDIENST RIJNMOND (DCMR)

De raad besluit conform voorstel (324642):
1. Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen,
waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

11. ZIENSWIJZE 1E BEGROTINGSWIJZIGING 2021 EN ONTWERPBEGROTING 2022 VEILIGHEIDSREGIO 
ROTTERDAM RIJNMOND 
De raad besluit conform voorstel (320958):
1. De zienswijze op de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de VRR vast te stellen
en te versturen, waarin de volgende aandachtspunten worden meegegeven:
 In de begroting 2022 en de meerjarenraming wordt vooralsnog geen rekening gehouden met

eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van de taakdifferentiatie. Wij gaan ervanuit
dat de financiële gevolgen worden gedragen door het Rijk;

  De ontwikkelagenda kan van grote invloed zijn op de inwonersbijdrage. Wij vragen u bij het
bepalen van het ambitieniveau rekening te houden met de precaire financiële situatie van
onze gemeente.

12. ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2022 GGD ROTTERDAM RIJNMOND 
De raad besluit conform voorstel (320873):
1. Een zienswijze zonder opmerkingen in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de
gemeenschappelijke regeling GGD-RR overeenkomstig bijgevoegde brief.

13. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2022 GR JEUGDHULP ROTTERDAM-RIJNMOND 
De raad besluit conform voorstel (32600):
1. Conform bijgaande brief de zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De inhoud van de
zienswijze betreft kritische aanbevelingen wat betreft de effecten van de Coronacrisis,
belangenbehartiging, voorgestelde indexatie en de informatievoorziening wat betreft de wachtlijsten.
2. De financiële consequenties van ontwerpbegroting 2022 te verwerken in de 2eTussenrapportage
2021.
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14. ZIENSWIJZE CONCEPTBEGROTING 2022 NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE (NRIJ) 
De raad besluit conform voorstel (336730):
1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van NRIJ vast te stellen en te versturen, met daarin als
belangrijkste opmerking dat wij verwachten dat het schap naast vermelde bezuinigingen ook het
gesprek blijft voeren met provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam over hun belangen bij de
kwaliteit van de schapsgebieden.

15. MEERJAREN PROGNOSE ONTWIKKELINGSPROJECTEN (MPO) 2021
De raad besluit conform voorstel (286524):
1. Geheimhouding op het MPO 2021 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform artikel
25 gemeentewet en artikel 10, tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te bekrachtigen.
2. Het MPO 2021 Hoofdrapportage en het MPO 2021 Projectenboek vast te stellen.
3. Een bedrag van € 316.000,- te onttrekken uit de Reserve Ontwikkelingsprojecten ten behoeve van
een storting van € 285.000,- in de verliesvoorziening Spui en ter dekking van het negatieve
eindresultaat van € 26.000,- van het project Centrumplan Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat en van
€ 5.000,- van het project Overhoeken III.
4. Een bedrag van € 150.000,- toe te voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten vanwege het
eindresultaat van € 135.000,- van het project Portland en de vrijval uit de verliesvoorziening Polder
Albrandswaard van € 15.000,-.
5. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2021, het afsluiten
van de grondexploitaties Centrumplan Ontwikkeling Poortugaal Emmastraat, Portland en Overhoeken
III, inclusief de vorming van de nieuwe voorziening ‘afrondende werkzaamheden’ als dekking voor de
laatste werkzaamheden woonrijp maken.

16. BESTUURSVERKLARING TOZO I
De raad besluit conform voorstel (326073):
1. In te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo 1 en deze
te ondertekenen.

17. VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING ALBRANDSWAARD 
Op verzoek van de fractie-NAP wordt dit voorstel een bespreekstuk en wordt doorgeschoven naar 6 
juli 2021.

18. VERKABELING HOOGSPANNINGSLEIDING LANDWEG POORTUGAAL
Op verzoek van de fractie-Stem-Lokaal wordt dit voorstel een bespreekstuk en wordt doorgeschoven 
naar 6 juli 2021.

19. VERZOEK OPENBAARMAKING GEGEVENS VOORGENOMEN VERPLAATSING VOETBALCOMPLEX DE 
OMLOOP
De fracties PvdA en GroenLinks geven aan tegen het af wijzen van het verzoek tot opheffing van de 
geheimhouding te stemmen. Volgens hen moet binnen Albrandswaard anders met geheimhouding 
worden omgegaan.

De raad besluit conform voorstel (308741):
1. Het verzoek om opheffing van de geheimhouding op de bijlagen 2 en 3 (uitwerking grondverwerving 
percelen De Omloop t.b.v. Wvg) bij BBV 147014 over de Herontwikkeling De Omloop af te wijzen.

20. BUDGET VOOR REGELING ONDERSTEUNING MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES ONDER COVID-19-
MAATREGELEN
De raad besluit conform voorstel (252015):
1. Een bedrag van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen uit de algemene dekkingsmiddelen voor
financiële ondersteuning van lokale maatschappelijke organisaties en dit bedrag te verwerken en
verdelen over diverse grootboeknummers tijdens de tweede tussenrapportage 2021.

3/9



BESPREEKSTUKKEN

BESPREKEN JAARSTUKKEN 2020 EN KADERBRIEF 2021-2022

De fracties VVD, Stem-Lokaal, CDA en Leefbaar Albrandswaard dienen motie I “Veiligheid Sporthal 
Rhoon”, welke mede wordt ondersteund door fractie FRANS, in met als strekking:

Verzoekt het college:
 Samen met de beheerder van de Sporthal Rhoon op zoek te gaan naar een veilige oplossing voor 

het vervangen van de netten, door bijvoorbeeld het plaatsen van plastic of houten panelen.
 Ruimte te zoeken binnen de portefeuille Sport om dit financieel mogelijk te maken.
 Indien er geen ruimte gevonden kan worden binnen de huidige begroting, om in dat geval met 

een uitgewerkt voorstel inclusief kostenplaatje naar de gemeenteraad te komen.
 Dit te realiseren uiterlijk voor 1 maart 2022.

De fracties PvdA en GroenLinks dienen motie II “Sluitende begroting” in met als strekking:

Roept het college op:
• De gemeenteraad van Albrandswaard in het najaar 2021 een sluitende concept-begroting 

2022 voor te leggen;
• Daarbij het pakket van maatregelen om de begroting en de meerjarenramingen sluitend te 

maken helder in het voorstel aan de gemeenteraad te verwoorden, zodat deze een keuze 
heeft deze maatregelen al dan niet te nemen

Wethouder Goedknegt zegt toe alles in het werk te stellen om te komen met een sluitende begroting 
en de raad hierbij te betrekken. Daarop wordt motie II ingetrokken.

De fracties PvdA, GroenLinks en NAP dienen motie III “Bos blijft Bos”, welke mede wordt ondersteund 
door fractie EVA, in met als strekking: 

spreekt tevens als zijn mening uit dat,
• Het Valckesteynse Bos niet meer als zoeklocatie voor woningbouw wordt opgenomen in de 

(concept)Omgevingsvisie

Motie III “Bos blijft Bos” wordt door de hele raad ingediend.

De fracties GroenLinks en Pvda dienen motie IV “Tiny Forest ter compensatie van Rhoonse Stort”, 
welke mede wordt ondersteund door fractie EVA, in met als strekking: 

Roept het college op, om:
• Te onderzoeken, in overleg met IVN, de gebiedscoöperatie Buijtenland en de provincie Zuid-

Holland, waar één of meerdere Tiny Forest(s) kunnen worden aangelegd om de sanering van 
de Rhoonse stort gedeeltelijk te compenseren;

• De uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk aan het einde van Q3 in 2021 te delen met de 
gemeenteraad.

De fracties GroenLinks en PvdA dienen motie V “Dubbele compensatie bij bomenkap” in met de 
volgende strekking: 

Roept het college op, om:
• Met ingang van heden tot en met het vaststellen van de nieuwe beleidsregels rondom bomen 

en groen, iedere gemeentelijke boom die wordt gekapt, dubbel te compenseren.

De fracties GroenLinks en PvdA dienen motie VI “Vrouwen vermelden in de straatnamen van 
Albrandswaard” in met de volgende strekking: 

Roept het college op, om:
• de Commissie Naamgeving aan te bevelen, bij het vernoemen van nieuwe straten, ook 

aandacht te geven aan vrouwen en in het bijzonder vrouwen die zich dienstbaar gemaakt 
hebben in onze gemeente.
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Fractie Leefbaar Albrandswaard dient motie VII “Snelheidsovertredingen Albrandswaard” welke mede 
wordt ondersteund door fractie EVA, in met de volgende strekking: 

Roept het college op:
Te onderzoeken of het op korte termijn in samenspraak met een deskundige en de Politie mogelijk is 
een onderzoek te doen naar permanente snelheidsreducerende maatregelen. Bijvoorbeeld hoge 
drempels of versmalde stukken weg met borden rode en zwarte pijl zoals het geval is in diverse 
dorpen in Nederland. Graag in Q4 een overzicht van de locaties en de mogelijke maatregelen 
presenteren aan de raad.

De fracties Leefbaar Albrandswaard en de EVA trekken bovenstaande motie VII  in en dienen deze op 6 
juli 2021 als motie vreemd aan de orde van de dag ‘Snelheidsreducerende maatregelen’

Fractie NAP dient motie VIII “Stop overlast huur scooters” in met de volgende strekking:

draagt de wethouder op
• om met onmiddellijke ingang zorg te dragen dat inwoners met hun klachten over huur 

scooters terecht kunnen bij de gemeente volgens de gebruikelijke kanalen,
• de mogelijkheid van klagen bij de gemeente actief te communiceren met de inwoners van 

Albrandswaard,
• in de overeenkomst met de verhuurders boeteclausules op te nemen voor verkeerd 

aangetroffen huur scooters,
• het aangewezen gebied voor Felyx te wijzigen van de stoep voor het metrostation naar een 

gedeelte van de naastgelegen fietsenstalling dat niet in de loop ligt,
• de gemeenteraad in september 2021 verslag te doen van zijn evaluatie en/of bevindingen

Wethouder Heezen zegt toe snel na het zomerreces (in de maand september) te komen met een 
evaluatie. 

Wethouder Heezen zegt toe met Felyx in gesprek te gaan om het aangewezen gebied voor Felyx te 
wijzigen van de stoep voor het metrostation naar een gedeelte van de naastgelegen fietsenstalling dat 
niet in de loop ligt.

Motie VIII wordt ingetrokken.

Burgemeester doet de toezegging in Rotterdam na te gaan hoe de inzet en bereikbaarheid van BOA’s 
daar is geregeld.

21. JAARSTUKKEN 2020 ALBRANDSWAARD
Stemming over het voorstel
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), 
FRANS (1) (19, unaniem)
Tegen: --

De raad besluit conform voorstel (324039)
1. Het resultaat van de jaarrekening 2020 vast te stellen op € 926.316 positief;
2. Het jaarrekeningresultaat te storten in de Algemene reserve;
3. Een reserve Rekenkamer in te stellen;
4. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten ad € 926.316 over te hevelen naar 2021 en
ten laste/bate te brengen van de Algemene reserve, de reserve Rekenkamer en de reserve Sociaal
deelfonds;
5. De restantkredieten uit 2020, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van 
€ 8.500 (€ 530.800 lasten, € 522.300 baten) beschikbaar te stellen in 2021.

22. KADERBRIEF 2021-2022 ALBRANDSWAARD 
Stemming over het voorstel
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), 
FRANS (1) (19, unaniem)
Tegen: --
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De raad besluit conform voorstel (314375)
1. de 1e Tussenrapportage 2021 inclusief bijlagen vast te stellen.
2. de programmabegroting 2021 te wijzigen met de volgende punten:

 Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur te verhogen met € 510.000,-
 Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie te verlagen met € 214.100,-
 Programma Buitenruimte te verhogen met € 296.100,-
 Programma Financiën te verlagen met € 272.700,-
 Programma Educatie te verhogen met € 97.700,-
 Programma Sociaal domein te verhogen met € 1.520.400,-
 In het Overzicht ‘niet onder de programma’s vallende baten en lasten’ een bedrag van 

€ 326.000 te verwerken.
3. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2021 met de bijbehorende inzet van reserves en
voorzieningen vast te stellen.
4. de voltooide speerpunten en moties uit de begroting 2021 af te sluiten.
5. de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2022, genoemd in onderdeel B, vast te stellen en als
kader te beschouwen voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
6. akkoord te gaan met het instellen van een Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing.
7. In navolging van en conform het besluit van 24 maart 2020, "In werking treden Brandzaak conform
financiële verordening wegens Coronacrisis", de Corona crisissituatie nog steeds te beschouwen als
brandzaak in 2021
8. In afwijking op de nota activabeleid 2016 de volgende wijzigingen door te voeren; het in de 1e
tussenrapportage 2021 opgenomen investeringskrediet voor de 3e fase van het zwembad
Albrandswaard, af te schrijven in een termijn van 20 jaar.

Motie I Veiligheid Sporthal Rhoon
Voor: VVD (5), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), FRANS (1)  (12)
Tegen: EVA (4), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1) (7)
Daarmee is de motie aangenomen.

Motie III Bos blijft Bos:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), 
FRANS (1) (19, unaniem)
Daarmee is de motie aangenomen.

Motie IV Tiny Forest ter compensatie van Rhoons Stort:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1), 
FRANS (1) (19, unaniem)
Daarmee is de motie aangenomen.

Motie V Dubbele compensatie bij bomenkap
Voor: EVA (4), Leefbaar AW (1), PvdA (1), GroenLinks (1), NAP (1) (8)
Tegen: VVD (5), StemLokaal (3), CDA (2), FRANS (1) (11)
Daarmee is de motie verworpen.

Motie VI   Vrouwen vermelden in de straatnamen van Albrandswaard  
Voor: EVA (4), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) (11)
Tegen: VVD (5), StemLokaal (3) (8)
Daarmee is de motie aangenomen.

De vergadering wordt om 23:25 uur geschorst

De vergadering wordt op dinsdag 6 juli om 20:00 uur heropend. Verhinderd zijn: mevrouw S.R.W. 
Voogdgeert (VVA), de heer E. Roedolf (Leefbaar Albrandswaard) en de heer R. Steger (NAP)
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23. REGIONALE ENERGIE STRATEGIE 1.0
De fracties van GroenLinks en de PvdA dienen een motie IX in waarbij zij het college oproepen om:

• in samenwerking met JongRES en RES Rotterdam-Den Haag een JongerenRES en/of een KinderRES te 
ontwerpen, waarin RES 1.0 op grafische wijze wordt samengevat in één of enkele pagina’s, waardoor 
de RES begrijpelijker wordt voor jongeren die zich hiermee bezig (willen) houden en de mogelijkheden 
voor betrokkenheid van jongeren groter worden.

Stemming over het voorstel
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 
(18, unaniem)
Tegen: --

De raad besluit conform voorstel (319022)
1. De Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen met daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het
zoekgebied zon en wind langs de A15 niet beschikbaar is voor windenergie en derhalve zoekgebied
zal zijn voor zon.
2. het college op te dragen uiterlijk januari 2022 een aanvullend voorstel aan de raad voor te leggen
waarin de acties zijn opgenomen ter realisatie van de ambities in de Regionale Energiestrategie.

Stemming over motie IX:

Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 

(18, unaniem)

Tegen: --

Daarmee is de motie aangenomen.

24. VERORDENING SOCIALE HUUR EN MIDDELDURE HUUR GEMEENTE ALBRANDSWAARD
De fracties van EVA en GroenLinks dienen gewijzigd amendement B ‘Verlengen termijn sociale 
huurwoningen’ in:

Artikel 5 lid 1 en 2 als volgt te wijzigen:
- Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 25 jaar na de eerste 

ingebruikname voor de maximale huurgrens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid als sociale 
huurwoning beschikbaar te blijven.

- Middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 25 jaar na de eerste 
ingebruikname voor de maximale huurgrens, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid als middeldure 
huurwoning beschikbaar te blijven.

Stemming over Amendement B:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 
(18, unaniem)
Tegen: --

Stemming over het voorstel
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 
(18, unaniem)
Tegen: --
Daarmee is amendement B aangenomen.

De raad besluit conform voorstel (329916)
1. de 'Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Albrandswaard 2021' vast te stellen.

25. COVID-19 EN VENTILATIE OP SCHOOL
De fracties van GroenLinks en de PvdA dienen Amendement C ‘Covid-Ventilatie op school’ in: 

Beslispunt 1 te vervangen door:
1. In samenwerking met het Rijk en de schoolbesturen op basis van 50% cofinanciering bij te dragen 
aan de verbetering van ventilatie in de schoolgebouwen.
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Stemming over Amendement C:
Voor: Leefbaar AW (1), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) (4)
Tegen: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), CDA (2) (14)
Daarmee is amendement C verworpen.

Stemming over het voorstel

Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 

(18, unaniem)
Tegen: --

De raad besluit conform voorstel (295880)
1. In samenwerking met het Rijk en de schoolbesturen op basis van 35% cofinanciering bij te dragen
aan de verbetering van ventilatie in de schoolgebouwen.
2. De dekking van de kosten op te nemen in de voorjaarsnota 2022.
3. De cofinanciering niet in te zetten om de schoolgebouwen aardgasloos te maken.
4. De cofinanciering voor de Julianaschool (Julianastraat en de Sportlaan), onder voorbehoud van het
besluit over de renovatie of vervangende nieuwbouw, beschikbaar te stellen.
5. Te onderzoeken hoe voor OBS Rhoon (De Overkant) aan de Hovenier de ventilatie te verbeteren is
met een verantwoorde investering.
6. De “Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs Albrandswaard 2021” vast te stellen.

Portefeuillehouder Mieke van Ginkel doet de volgende toezegging: College is voornemens een 
Integraal huisvestingsplan onderwijs te maken en kan daarin een overzicht opnemen hoe de conditie 
van de huidige schoolgebouwen is en wat nog nodig zou moeten zijn om deze te verbeteren.

26. VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING ALBRANDSWAARD 2021
De heer Steger van de fractie-NAP, die had gevraagd om dit agendapunt te bespreken, is niet 
aanwezig. Daarom wordt dit stuk als hamerstuk afgehamerd.

De raad besluit conform voorstel (261609):
1. De antwoordbrief aan de Maatschappelijk Adviesraad Albrandswaard vast te stellen.
2. De Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Gemeente Albrandswaard 2021 vast te stellen.

27. VERKABELING HOOGSPANNINGSLEIDING LANDWEG
Wethouder Goedknegt doet de toezegging richting TenneT toe te zien dat de verkabeling geschiedt 
volgens de geldende normen.

De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af. Bekabeling kan gezondheidswinst opleveren, 
maar de fractie stemt tegen vanwege de vorming van een dergelijk grote reservering voor dit onzekere 
proces.

Stemming over het voorstel:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), FRANS (1) (16)

Tegen: PvdA (1), GroenLinks (1) (2)

De raad besluit conform voorstel (284505):
1. Over te gaan tot start van het proces door aan TenneT te verzoeken het gedeelte van de
hoogspanningsleiding tussen bos Valckesteijn en de polder de Kijvelanden ondergronds te brengen,
e.e.a. conform de procedure zoals opgenomen in de Algemene Maatregel van Bestuur "Verplaatsen
en Verkabelen van Hoogspanningsverbindingen"
2. Een bedrag van € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen als dekking van de gemeentelijke bijdrage en
de overige kosten.
3. Het bedrag te dekken uit de algemene reserve en het risico te schrappen in de risicoparagraaf.
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28. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG ‘VERKEERSREDUCERENDE MAATREGELEN’’
De fracties Leefbaar Albrandswaard en de EVA hebben de volgende motie ingediend, waarbij het 
college wordt opgeroepen:

 • Om op korte termijn in samenspraak met de Politie op de genoemde locaties een onderzoek uit 
te voeren naar de snelheid waarmee wordt gereden en naar aanleiding van dat onderzoek te 
kijken naar permanente snelheid reducerende maatregelen zoals verhoogde drempels, 
wegversmallingen, borden met rode en zwarte pijl; 

• Eind Q4 2021 een overzicht van de onderzochte locaties en de mogelijke te nemen maatregelen 

aan de raad te presenteren. 

Stemming over motie ‘Verkeersreducerende maatregelen’:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), GroenLinks (1), FRANS (1) (17)
Tegen: PvdA (1),
Daarmee is de motie aangenomen.

29. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG ‘ALBRANDSWAARD STAAT VOOR DE BAR-ORGANISATIE
De fractie-CDA dient samen met alle andere aanwezige fracties een motie in, omdat de raad van 
mening is dat:
 Er op dit moment geen enkele reden noch aanleiding is dergelijke onderzoeken naar de BAR-

samenwerking te doen;
 De indienende partijen in zowel Ridderkerk als Barendrecht ruim twee jaar de tijd hebben

gehad vervolgstappen te initiëren naar aanleiding van het in 2019 verschenen Berenschotrapport 
en zij dit allen hebben nagelaten;

 De moties daarom niet los kunnen worden gezien van de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2022;

Stemming over de motie:
Voor: VVD (5), EVA (4), StemLokaal (3), Leefbaar AW (1), CDA (2), PvdA (1), GroenLinks (1), FRANS (1) 
(18, unaniem)
Tegen: --
Daarmee is de motie aangenomen.

30. SLUITING
De voorzitter sluit om 22:55 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard
in zijn openbare vergadering van 4 oktober 2021.

De griffier, De voorzitter,

drs. Leendert Groenenboom drs. Jolanda de Witte
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