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Gemeente

Atbrandsuaard

VERSLAG DIGITALE RAADSVERGADERING l februari 2021
(greenvalleynr. 145258)
Aanwezig

M. Bianchi (VVD) tot 22:45 uur
E. van der Klooster (WD)

J.G. Ram-vanMourik(WD)
S.M. Remijn-Korteweg(VVD)
R. Verduyn(WD)
R. Hondebrtnk(EVA)
R. Polder(EVA)

M. Vergouwe(EVA)
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(WA)
F.P.van ZaaIen(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:

M. Blok-Scheffers(EVA)
A, Niehot(Stem-Lokaal)
1.

OPENINGEN VASTSTELLINGAGENDA
De voorzitter opent de digitale vergadering heet raadsleden, wethouders, luisteraars én kijkers welkom,

Met kennisgeving zijn afwezig mevrouw Blok-Scheffers (EVA)en de heer Niehot (Stem-Lokaal)
Van de fracties EVA, NAP en WA (over leenscooters),de fractiesStem-Lokaalen CDA (over het
Veerhuys) en de fractie Stem-Lokaal(over raden in verzet) zijn moties vreemd aan de ordevan de dag
ontvangen. De agenda wordt hierop aangepast. De moties worden agendapunt 13 tot en met 15 en de
sluiting agendapunt 16. De agenda wordt met deze aanpassingen vastgesteld

IN MEMORIAM OUD-GEMEENTESECRETARISPOORTUGAALCOEN LANGERVELD
De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud-gemeentesecretaris Coen Langerveld
2.

SPREEKRECHT
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht

3.

VRAGENHALFUUR
De heer Steger (NAP) heeft vragen ingediend over een incident in FPC De Kijvelanden in december
2020. De portefeuillehouder, mevrouw De Witte beantwoordt deze

4.

VASTSTELLING VERSLAG OPENBARE RAADSVERGADERING14 DECEMBER2020, 15
DECEMBER 2020 EN 4 JANUARI 2021
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld (263556)

5.

INGEKOMEN STUKKEN
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De lijst van ingekomen stukken wordt zonder aanpassingen vastgesteld (262057)
De heer Hondebrink (EVA) heeft naar aanleiding van ingekomen stuk 55 over glasvezel in het
buitengebied enkele vragen die door het college via een raadsinformat}ebrief zullen worden beantwoord
De heer Van der Graaff (PvdA) verzoekt om ingekomen stuk 14 van de WPA over gebiedsv}sie Poort
van Buijtenland van Rhoon via de agendacommissie te agenderen voor een vergadering van Beraad en
Advies. De heer Scharink (GroenLinks) verzoekt daarbij ook ingekomen stuk 42 van de Bomenridders
over hetzelfde onderwerp mee te nemen
HAMERSTUKKEN
6.

BELEIDSPLAN INTEGRALEHANDHAVING SOCIAAL DOMEIN
De raad besluit conform voorstel (193998):
1. Het beleidsplan integrale handhaving sociaal domein vast te stellen.
De heer Van der Graaff (PvdA) geeft middels een stemverklaring aan tegen het voorliggend beleidsplan
te zijn. Dit wordt onderschreven door de heer Scharink (GroenLinks) en mevrouw Voogdgeert (WA). Zij
zijn ook tegen dit beleidsplan

7.

ZIENSWIJZE KADERNOTA2022 GR JEUGDHULP
De raad besluit conform voorstel (222536)

1. De zienswijze op de kadernota2022 van de GemeenschappelijkeRegeling Jeugdhulp Rijnmond
vast te stellen en te versturen
- Indexerenin lijn met de aangepaste indexeringssystematiek

- Benadrukkenbelangrealistischbegroten
- Benadrukken belang verbetering informatievoorziening en de inhoudelijke duiding van trends

en analysesvan het zorg gebruik

- InzIchtelijkmakeneffectencoronacrlsis
- Inzicht op reële wachttijden
- Vlaktakssysteem onder de loep nemen
8.

ZIENSWIJZE IE BEGROTINGSWIJZIGING 2021 SAM ENWERKING VASTGOEDINFORMATIE
HEFFING EN WAARDEBEPALING (SVHW)
De raad besluit conform voorstel (230282}:
1, Een zienswijze in te dienen op de 1 e wijziging Begroting 2021 SVHW
2, Bijgevoegde concept antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur van SVHW te versturen, waarin wordt
aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op de 1e wijziging Begroting
2021

9.

ZIENSWiJZE DEELNAME VEILiGHEiDSREGio ROTrERDAM-RiJNMOND (VRR) AAN DE
WERKGEVERSVERENIGING SAMENWERKENDE VEILIGHEIDSREGIO'S (WVSV)
De raad besluit conform voorstel (225577):
1. De zienswijze, met als inhoud geen wensen en bedenkingen te hebben op het voornemen van de
VRR inzake de oprichting van een werkgeversvereniging, vast te stellen en te versturen

10.

NOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID2021 - 2024
De raad besluit conform voorstel (217479):
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vast te stellen met daarin de volgende thema's
- Zorg- en Veiligheid
Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ-klinieken Poortugaal
Woninginbraken, voertuigcriminalite}t en fietsendiefstal

- Jeugd
- Ondermijning
BESPREEKSTUKKEN
11.

NOTA INTEGRAAL SOCIAAL BELEID
De heer Van der Graaff ziet graag de toetsbaarheid op korte termijn geagendeerd zien worden. De
wethouder zegt toe over 2 maanden met een stuk naar de raad te komen. De heer Van der Graaff
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verzoekt de agendacommissie de paragraaf over de toetsbaarheid uit de nota ter bespreking te
agenderen
Stemming over het voorste
Voor: unaniem
Tegen: -

De raad besluit conform voorstel (153400):
1. De nota Integraal Beleid Sociaal Domein met bijbehorende bijlagen vast te stellen
12.

STARTOVEREENKOMST VOOR HET MARKTINITIATIEF 'WONINGBOUW 'ACHTERDIJK 11’ TE

RHOON
Stemmingover het voorstel
Voor: WD, Stem-Lokaal,Leefbaar AW en CDA (11)
Tegen: EVA, PvdA, GroenLInks, NAP, WA en FRANS (8)
De raad besluit conform voorstel (233837):
1. Het college te verzoeken het marktinitiatief 'Achterdijk 11’ te onderzoeken
2. Een voorbereidingskrediet van €16.000,- beschikbaar te stellen voor de startovereenkomst en deze

te dekken uit de exploitatiebijdrage
13.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG - LEENSCOOTERS
De fracties EVA, NAP en WA dienen motie 1“Leenscooters"met de volgende strekkingin
Roept het college op om
•
Het gebruik van de leenscooters in kaart te laten brengen en vaste standplaatsen aan te wijzen
waar de scooters geparkeerd kunnen worden
Kosten voor berging etc van vernielde scooters te verhalen op het verhuurbedrijf van de
leenscooters
e
Bovengenoemde inventarisatie voor 30 april 2021 uit te voeren en de aanwijzing van vaste
standplaatsen/inleverplaatsen voor 31 mei 2021 te realiseren
•

Stemming over de motie

Voor: EVA, CDA, PvdA,GroenLinks, NAP en VVA (9)
Tegen: VVD, Stem-Lokaal,Leefbaar AW en FRANS (10)

De modeis verworpen
De heer Bianchi (VVD) verlaat om 22:45 uur de vergadering
14.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG - VEERHUYS
De fracties Stem-Lokaal en CDA dienen motie II “Veerhuys” met de volgende strekking in

Hetcollege op te roepen
Om te onderzoeken of er in samenwerking met het bisdom mogelijkheden zijn om het Veerhuys te
herbouwen en daarbij rekening te houden met de grote behoefte aan een locatIe waar diverse sociaal
maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden
Stemming over de motie
Voor: Stem-Lokaal, CDA en FRANS (5)
Tegen: WD, EVA. Leefbaar AW, PvdA, GroenLinks, NAP en WA (13)

De motie is verworpen
15.

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG – RADEN IN VERZET
De fractie Stem-Lokaaldient motie III ''Raden in verzet” metde volgende strekkingin:
Spreekt haar mening uit dat:
De gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard de oproep van de gemeente Zoetermeer tot een
landelijk protest van gemeenten tegen de beperkte financiële Rijksmiddelen steunt en zich aanmeldt bij
het Actiecomité "Raden in Verzeï‘
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Verzoekt de griffier om
Deze motie te delen met de gemeenteraad van Zoetermeer en de VNG, alsmede de overige gemeenten
van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
De motie wordt na de indiening mede ingediend door de fracties EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar
Albrandswaard, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, VVA en FRANS
Stemming over de motie
Voor: EVA, Stem-Lokaal, Leefbaar AW, CDA, PvdA, GroenLinks, NAP, WA en FRANS (14)
Tegen: WD (4)
De motie is aangenomen

SLUITING

16.

De voorzitter sluit om 23:35 uur de vergadering

Aldus

in zijn

=:w

,door de raad van de gemeente Albrandswaard
’ergadering van 1 maart 2021

De grél9

eendert Groenenboom

fDe voo

Jolarvja de Witte

4/4

