Gemeente

Albrandswaard
VERSLAG RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2018
(greenvalleynr.40833)
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)
R.A. Steger (NAP)
F.P. van Zaalen (CU/SGP)
L.A. Padmos (PvdA)
L. Groenenboom (grittier)
H.C. Wagner (voorzitter)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, B.P. Boender, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren
Afwezig:
J.W.H. Scharink (Groenlinks)
1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Welkom aan raadsleden, wethouders, publiek en
luisteraars thuis. Speciaal welkom aan de leden van de Rekenkamercommissie. Fijn dat mevrouw
Padmos voldoende is hersteld.
Aan de agenda wordt aan de hamerstukken "6j Bekrachtiging geheimhouding bijlagen raadsvoorstel
Huis van Albrandswaard" toegevoegd.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
lnspreker spreekt in over Hof van Spui - fase 2.

3.

VRAGENHALFUUR
Mevrouw Rombout (EVA) stelt vragen over het afsluiten van het participatietraject Park Rhoon.
Wethouder Heezen beantwoordt de vragen. Mevrouw Ram (WD) en mevrouw Verduijn (Stem-Lokaal)
stellen aanvullend nog vragen.

4.

VASTSTELLING VERSLAGEN RAADSVERGADERINGEN 5 EN 12 NOVEMBER 2018
De verslagen van de raadsvergaderingen van 5 en 12 november 2018 warden ongewijzigd vastgesteld.
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5.

INGEKOMEN STUKKEN

BAR-breed is een nieuw systeem van het aanleveren van stukken ingevoerd en heeft nog enkele
kinderziektes. Zo leest u nu nog in raadsvoorstellen dat de agendacommissie bepaalde dingen
adviseert. Oat is niet aan de agendacommissie en zal warden aangepast.
Mevrouw Rombout stelt het volgende voor:
•
lngekomen stuk 5 is niet raadsinformatie brief inzake evaluatie parkeerbeleid maar 5.
raadsinformatiebrief 1304128 Doorontwikkeling Maatschappelijk Warenhuis Albrandswaard
•
lngekomen stuk 15 1358249 BBV Opheffing geheimhouding stukken 2018 in handen stellen
van de auditcommissie en kijken naar alle stukken die nog niet openbaar warden gemaakt.
•
lngekomen stuk 16 1359956 Raadsinformatiebrief inzake rapportage subsidiewerving le helft
2018 2018 in handen stellen van de auditcommissie.
•
lngekomen stuk 35 38062 Raadsinformatiebrief inzake aanbesteding verwerking huidhoudelijk
afval per 2020 in handen stellen van agendacommissie zodat het gekoppeld kan warden aan
beraad en advies waar het afvalbeleid wordt behandeld
•
lngekomen stuk 31 37649 Raadsinformatiebrief inzake intentieovereenkomst WBV Poortugaal
m.b.t. zoeklocatie Poortugaal West en Schutskooiwijk in handen stellen agendacommissie
zodat het toegevoegd kan warden aan de beraad en advies die hierover gaat.
De lijst van ingekomen stukken wordt hierop aangepast.
6.

HAMERSTUKKEN
Stemverklaring de heer Van Zaalen (CU/SGP) over hamerstuk 6c vaststelling belastingverordening.
a.
Opheffing geheimhouding stukken 2018
De raad besluit (1369766) conform voorstel (1358251):
1. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de tinanciele bijlage
(1130353) behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Poortugaal, conform
artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen;
2. De geheimhouding door uw raad op 24 oktober 2016 bekrachtigd op de financiele bijlage
behorende bij het voorstel duurzaamheidsmaatregelen Sporthal Rhoan, conform artikel 25, vierde
lid, Gemeentewet op te heffen;
3. De geheimhouding door uw raad op 21 maart 2016 bekrachtigd op de raadsinformatiebrief
(1069530) betreffende de BTW dossiers, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te
heffen;
4. De geheimhouding door uw raad op 14 juli 2014 bekrachtigd op de grondexploitatie Hart van
Ghijseland (50067), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen;
5. De geheimhouding door uw raad op 16 december 2013 bekrachtigd op de financiele bijlage
(136937) bij de lnrichting Centrum Rhoan, conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te
heffen;
6. De geheimhouding door uw raad op 16 september 2013 bekrachtigd op de
ontwikkelovereenkomst voor het waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoan
(131637), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen;
7. De geheimhouding door uw raad op 15 juli 2013 bekrachtigd op de startovereenkomst voor het
waterstoftankstation Groene Kruisweg nabij nr. 401 in Rhoan (128986), conform artikel 25, vierde
lid, Gemeentewet op te heffen;
8. De geheimhouding door uw raad op 27 juni 2011 bekrachtigd op de Quick scan locatiekeuze
Woonzorgcentrum Klepperwei (98821), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet op te heffen;
9. De geheimhouding door uw raad op 30 mei 2011 bekrachtigd op de grondexploitatie (Grex)
voormalig terrein Don Boscoschool (574090/96727), conform artikel 25, vierde lid, Gemeentewet
op te heffen;
10.De geheimhouding door uw raad op 14 maart 2011 bekrachtigd op het voorstel aan de raad
(93480) met bijbehorende bijlagen over het Project centrumontwikkeling Rhoan:
• Rapportage grondexploitatie COR deelgebied B (95568)
• Financiele onderbouwing bij raadsvoorstel COR maart (94451 en 94445)
• Financieel overzicht bij raadsvoorstel COR maart (94486)
• Schetsplan centrum Rhoan met verdeling op ontwikkelingsgebieden middel- en lange termijn
(94491)
• lnrichtingsvarianten Louwerensplein (94492 en 95570)
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• Projectplan Centrumontwikkeling Rhoon (94452)
• Communicatieplan Centrumontwikkeling Rhoon (94490 en 94325)
• Raadsbesluit Centrumontwikkeling Rhoon (94447 en 94450)
• bijlage 2 centrumontwikkeling Rhoon (95703)
• Financiele consequenties inrichtingsvarianten Louwerensplein (94487),conform artikel 25,
vierde lid, Gemeentewet op te heffen.

b.

2• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Vastgoedinformatie, Hefting en Waardebepaling (SVHW) 2015;
De raad besluit (1357341) conform voorstel (1357340):
Toestemming te verlenen aan het College voor het instemmen met wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015.

Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2019

C.

De raad besluit (1354253 t/m 1354258) conform voorstel (1354168):
1. Vast te stellen per 1-1-2019 de volgende verordeningen en tarieventabellen:
Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2019:
Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2019;
Verordening Onroerende zaakbelastingen 2019;
Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2019;
Verordening en tarieventabel Leges 2019:
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019.
2. In te trekken per 1-1-2019 de volgende verordeningen en tarieventabellen:
Verordening en tarieventabel Afvalstoffenheffing 2018;
Verordening en tarieventabel Rioolheffing 2018:
Verordening Onroerende zaakbelastingen 2018;
Verordening en tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2018;
Verordening en tarieventabel Leges 2018;
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 ..

d.

Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO)
De raad besluit (1357890) conform voorstel (1357889):
In te stemmen met de gewijzigde statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Albrandswaard, waarmee overgestapt wordt naar een organisatievorm met een Raad van
Toezicht en een bezoldigd bestuurder.

e.

Vaststelling zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH) deelname in oprichting cooperatieve vereniging NDOV/DOVA
De raad besluit (1358837) conform voorstel (1358858):
De zienswijze op het voorgenomen MRDH besluit tot deelname aan de cooperatieve vereniging
NDOV/DOVA vast te stellen (1358833).

f.

Beeindiging benoeming burgerlid C.S.A. Visser (GroenLinks}
De raad besluit (1362733):
De benoeming van de heer C.S.A. Visser tot burgerlid van de fractie Groen Links te beeindiqen.

g.

Beeindiging benoeming agendacommissielidmaatschap J. Scharink
De raad besluit (1362734):
De benoeming van de heer J.W.H. Scharink tot lid van de agendacommissie te beeindiqen,

h.

Benoeming grittier L. Groenenboom in vaste dienst
De raad besluit (1365178):
De heer drs. L. Groenenboom in vaste dienst als grittier van de gemeente Albrandswaard aan te
stellen.

i.

Benoeming burgerlid J. van Wolfswinkel
De raad besluit (1362732):
De heer J. van Wolfswinkel tot burgerlid van de fractie CU-SGP te benoemen.
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j.

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel Realisatie Huis van
Albrandswaard (1356429)

De raad besluit (1370217) conform voorstel (1356429):
De geheimhouding opgelegd door het college op bijlage 2 (Samenvatting kosten en dekking
1356431), bijlage 4 (Kostenberekening definitief ontwerp 11357137) en bijlage 5
(Kostenberekening definitiet ontwerp 2 1377138) bij het raadsvoorstel Realisatie Huis van
Albrandswaard (1356429) te bekrachtigen.
7.

AFSCHEID LEDEN REKENKAMERCOMMISSIE
De voorzitter staat stil bij het atscheid van de !eden van de rekenkamercommissie. De heer Verheij
spreekt de raad toe.

8.

SLUITING
De !eden van de raad wordt gewezen op de nieuwjaarsreceptie. Deze is op maandag 7 januari om 19:00
uur in Tasman.
De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng, wenst een ieder prettige kerstdagen, een voorspoedig
begin van 2019 en sluit de vergadering om 20:50 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 4 februari 2019

o~,~ru-~
drs. Hans-Christoph Wagner
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