
Gemeente 
Albrandswaard 

VERSLAG RAADSVERGADERING 4 FEBRUARI 2019 
(greenvalleynr 47595) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (VVD) 
E. van der Klooster (VVD) 
S.M. Remijn-Korteweg (VVD) 
J.G. Ram-van Mourik (VVD) 
R. Verduyn (VVD) 
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) 
L.A. Padmos (PvdA) 
J.W.H. Scharink (Groenlinks) 
RA Steger (NAP) 
F P. van Zaalen (CU/SGP) 

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 
T.W. van der Knaap (EVA) 

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de raadsleden, wethouders, publiek en 
luisteraars thuis welkom bij de eerste raadsvergadering van 2019. 

De heer Van der Knaap (EVA) is met kennisgeving afwezig. 

De voorzitter meldt dat de huidige digitale opmaak van de raadsvergadering en vergaderstukken nog 
niet optimaal is. Dit wordt veroorzaakt door de samenwerking tussen de verschillende software 
systemen. 

Aan de agenda worden de hamerstukken "6e Wijziging rechtspositieregeling grittier en 
grittiemedewerkers per 1 januari 2019." En "6f Wijziging CAR-UWO 2018 grittier en grittie Albrandswaard 
toegevoegd." 

De heer Scharink heeft een motie vreemd aan de orde van dag over het actief tegengaan van het 
oplaten van ballonnen in Albrandswaard. De motie zal als agendapunt 8a worden behandeld. 

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
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2. SPREEKRECHT 
Er heeft zich niemand voor het spreekrecht gemeld. 

3. VRAGENHALFUUR 
Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt. 

4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2018 
Het verslag van de raadsvergadering van 17 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 
Mevrouw Vergouwe stelt voor om ingekomen stuk 13 "Raadsinformatiebrief inzake prestatieafspraken 
Wonen 2019 en 2020" in handen te stellen agendacommissie zodat het toegevoegd kan warden aan de 
beraad en advies die hierover gaat. Voor haar staat voorop dat de raad een totaal beeld krijgt. 

De heer Van Zaalen stelt voor om de volgende ingekomen stukken in handen van de agendacommissie 
te stellen. Zijn verzoek is om deze stukken in gezamenlijkheid in een beraad en advies te behandelen, 
zodat de raad een doorkijk krijgt. 

• lngekomen stuk 14. 39889 "Raadsinformatiebrief inzake rapportage sociaal domein januari t/m 
september 2018" 

• lngekomen stuk 15. 37739 "Raadsinformatiebrief inzake abonnementstarief eigen bijdrage 
WMO" 

• lngekomen stuk 16. 37739 "Raadsinformatiebrief inzake beantwoording vragen SGP over 
ontwikkelingen WMO" 

De lijst van ingekomen stukken wordt hierop aangepast. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. Vaststelling Aanbevelingen Rekenkamercommissieonderzoek Gemeentelijk 

veiligheidsbeleid 
De raad besluit conform voorstel (37551 ): 
1. De aanbevelingen aan de gemeenteraad en het college uit het 

rekenkamercommissierapport Onderzoek naar het gemeentelijk veiligheidsbeleid over te 
nemen door het college op te dragen: 

a. de raad te voorzien van goede en volledige informatie over de voortgang en resultaten van 
het veiligheidsbeleid door minstens een keer per jaar voortgangsrapportages van het 
lntegraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2017-2020 en van de Actieplannen, onderbouwd met 
cijfermateriaal en duiding, aan de raad te sturen; 

b. dat bij de totstandkoming van het volgende IVB 2021-2024: 
- een gezamenlijke analyse van gemeente en relevante partners, zeals Antes, SWA en 
woningbouwcorporaties, de basis is; 
- de doelen SMART zijn geformuleerd ten behoeve van de verantwoording; 
- er een logische samenhang moet zijn tussen het meerjarige veiligheidsbeleid en de 
jaarlijkse Actieplannen; 

c. dat bij het opstellen van de Actieplannen de partners, zeals Antes, SWA en de 
woningcorporaties, wel warden betrokken; 

d. te onderzoeken of een integrale, wijkgerichte aanpak leidt tot een meer effectieve aanpak 
van overlast van personen met verward gedrag; 

e. te zorgen voor een goede ambtelijke dossiervorming met het oog op bijstelling van het 
beleid en het beoordelen van de beleidseffectiviteit. 

2. De aanbevelingen aan de gemeenteraad uit het rapport over te nemen door: 
a. zich periodiek te laten informeren door partners en inwoners over de effecten van het 

veiligheidsbeleid in een raadsbijeenkomst; 
b. het onderwerp ondermijning te agenderen voor een raadsbijeenkomst. 

3. De rekenkamercommissie dank te zeggen voor haar rapport Onderzoek naar gemeentelijk 
veiligheidsbeleid Albrandswaard. 

b. Benoeming G. Brussaard tot burgerlid fractie PvdA; 
De raad besluit conform voorstel (45675): 

De heer G. Brussaard tot burgerlid van de fractie-PvdA te benoemen. 

c. Benoeming wethouder M.P.C. van Ginkel-van Maren tot adviseur van de 
Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
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d. 

De raad besluit conform voorstel ( 45697): 
mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren, wethouder, te benoemen tot adviseur van de 
Vertrouwenscommissie 2018 benoeming burgemeester. 

Bekrachtiging geheimhouding geheime bijlagen bij raadsinformatiebrief Eneco d.d. 
22 januari 2019 (44295). 
De raad besluit conform voorstel ( 44295): 
de geheimhouding opgelegd door het college op de bij de raadsinformatiebrief d.d. 22 januari 
2019 (zaaknummer 44295) gevoegde bijlagen 2 tot en met 7 te bekrachtigen. 

e. Wijzigingen CAR-UWO 2018 griffier en griffie 
De raad besluit conform voorstel ( 44152): 
1. De inhoud van de LOGA-brief van 29 mei 2018 met kenmerk U201800181 inclusief de bijlage, 
over de technische wijziging van een aantal artikelen van de CAR (1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 
en 3, 10c:31 lid 1) vast te stellen en de wijzigingen op te nemen in de 
arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie van de gemeente Albrandswaard met terugwerkende 
kracht per 1 juli 2018; 
2. De inhoud van de LOGA-brief van 24 juli 2018 met kenmerk U201800473 inclusief de bijlagen, 
over de uitwerking van de cao-afspraak over gelijke beloning van payrollmedewerkers, vast te 
stellen en de wijzigingen op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de griffie van de 
gemeente Albrandswaard met terugwerkende kracht per 1 oktober 2018. 

f. Wijziging rechtspositieregelingen griffier en griffiemedewerkers per 1 januari 2019 
De raad besluit conform voorstel ( 44151 ): 
1. gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 1 :3 en artikel 1:3a van de CAR-UWO; de 
afspraken over het goede gesprek en de procedureregeling "verbetertraject bij onvoldoende 
functioneren" vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 
2019 onder gelijktijdige intrekking van de regeling gesprekscyclus. 
met dien verstande dat: 
• daar waar staat "Het dagelijks bestuur (van de Gemeenschappelijke regeling BAR 

organisatie)" dient te worden gelezen "de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij 
delegatie "de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard", 

• daar waar staat "Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie" of "BAR-organisatie" dient 
te worden gelezen "gemeente Albrandswaard", 

• daar waar staat "BAR-directieraad" of "BAR-directieteam" dient te worden gelezen "de raad 
van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie "de werkgeverscommissie van de raad 
van de gemeente Albrandswaard", 

• daar waar staat "de voorzitter van de BAR-directieraad" dient te worden gelezen "de 
voorzitter van de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie "de voorzitter van 
de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard", 

• daar waar staat "de werkgever" dient te worden gelezen "de raad van de gemeente 
Albrandswaard" of bij delegatie "de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente 
Albrandswaard", 

• daar waar staat "de leidinggevende", "de domeindirecteur" of "het afdelingshoofd" dient te 
worden gelezen "de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij delegatie "de 
werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Albrandswaard" of bij mandaat "de 
grittier" 

• en daar waar staat "gelet op artikel 33b Wet gemeenschappelijke regelingen" deze 
verwijzing vervalt. 

7. STARTOVEREENKOMST VOOR HET MARKTINITIATIEF DORPSDIJK 115 RHOON 
Mevrouw Vergouwe (EVA) dient amendement A "Nadere kaderstelling bij het raadsvoorstel 
startovereenkomst marktinitiatief "Dorpsdijk 115 te Rhoon" met nummer 37549" in. De strekking van het 
amendement is om extra beslispunten toe te voegen: 

4. De gemeente zal in overleg met de initiatiefnemer en de bewoners een gestructureerd 
permanent overleg faciliteren waarin alle relevante zaken met betrekking tot de verdere 
uitwerking van dit marktinitiatief (zowel het finale ontwerp tot aan inrichting van de open bare 
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ruimte) worden geagendeerd die gericht zijn op het creeren van maximale draagvlak bij de 
bewoners. De gemeente zal de Raad actief hierover informeren in het verdere proces. 

5. De afspraak uit beslispunt 4 en de vorm waarin dit wordt georganiseerd en geborgd zal 
expliciet worden opgenomen in de startovereenkomst zelf 

Amendement A wordt aangepast in dat de gemeente zal toezien op het overleg. 

Stemming over het amendement: 
Voor: EVA, PvdA, NAP, Groenlinks en CU/SGP (7) 
Tegen: VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA (13) 

Stemming over het voorstel: 
Voor: Unaniem; 20 
Tegen: - 

De raad besluit conform voorstel (37549): 
1 Het college de opdracht te geven het marktinitiatief 'Dorpsdijk 115' te onderzoeken; 
2 Een voorbereidingskrediet van €10. 000,- beschikbaar te st ell en voor de startovereenkomst en deze te 
dekken uit de exploitatiebijdrage; 
3 Het beeldkwaliteitsplan Rhoon centrum van toepassing te verklaren voor de locatie Dorpsdijk 115. 

8. INDEXERING BEGROTINGEN 2020 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN VIA FINANCIELE 
WERKGROEP REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND EN GOEREE-OVERFLAKKEE 
Na een toelichting door de heer Van der Stam, voorzitter auditcommissie, wordt het voorstel zonder 
stemming afgehamerd. 

De raad besluit conform voorstel (40538): 
1 In te stemmen met de inhoud van de brief van gemeente Capelle aan den IJssel aan de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) en Samenwerkende Gemeenten 
Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond, over de maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%. 

2 In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan het Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie Hefting en Waardebepaling (SVHW) over een maximale indexering van de begroting 
2020 met 3,4%. 

3 In te stemmen met de indexeringsbrief 2020 vanuit Albrandswaard aan Natuur- en Recreatieschap 
IJsselmonde (NRIJ) over een maximale indexering van de begroting 2020 met 3,4%. 

4 Vanaf volgend jaar dit besluit aan het college te laten in plaats van de raad en de gevolgen mee te 
nemen via de jaarlijkse Voorjaarsnota. 

BA. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
De heer Scharink dient motie I "Actief tegengaan oplaten ballonnen in Albrandswaard" metals strekking 
het college op te roepen om; 

• Bij evenementen die door de gemeente Albrandswaard worden georganiseerd geen 
(wens)ballonnen op te laten of uit te delen; 

• Het oplaten en/of uitdelen van (wens)ballonnen bij evenementen actief te ontmoedigen en 
dit te formaliseren in de vergunningsaanvraag; 

• In de eerstvolgende wijziging van de APV bepalingen op te nemen over het oplaten en/of 
uitdelen van (wens)ballonnen binnen de gemeentegrenzen; 

• Hierover actief te communiceren richting inwoners en ondernemers, waardoor de motieven 
van de gemeente en mogelijk duurzame alternatieven duidelijk worden. 
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Wethouder Van Ginkel antwoordt dat zij de strekking van motie wil meenemen in haar onderzoek bij het 
tot stand brengen van een nieuw evenementenbeleid. Daarbij zal ook gekeken worden naar de 
mogelijkheden van iets opnemen van in de APV en de hand having. 

De heer Scharink trekt de motie in. 

9. SLUITING 
De voorzitter dankt alien voor de inbrengen sluit de vergadering om 21 :34 uur. 

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

er, 
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