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VERSLAG RAADSVERGADERING 3 JUNI 2019 

(greenvalleynr. ) 

Aanwezig: 

M. Bianchi (VVD)

E. van der Klooster (VVD)

S.M. Remijn-Korteweg (VVD)

J.G. Ram-van Mourik (VVD)

R. Verduyn (VVD)

T.W. van der Knaap (EVA)

M. Rombout (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)

F.P. van Zaalen (CU/SGP)

L. Groenenboom (griffier)

H.C. Wagner (voorzitter)

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, B.P. Boender, L.M. Heezen, M.P.C. van Ginkel-van Maren 

Afwezig: 

M. Blok-Scheffers (EVA)

R.A. Steger (NAP)

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet de raadsleden, wethouders, publiek en

luisteraars thuis welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Blok (EVA) en de heer Steger (NAP).

Op de gepubliceerde agenda staat agendapunt 15 “Aanbesteding Doelgroepenvervoer” als

bespreekstuk. Vorige week maandag hebben de leden van Beraad & Advies Welzijn geadviseerd dit

voorstel als hamerstuk af te doen. De raad neemt dit advies over.

2. SPREEKRECHT

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

3. VRAGENHALFUUR

Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.
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4. VASTSTELLING VERSLAG RAADSVERGADERINGEN 6 EN 13 MEI 2019 EN BESLOTEN 

RAADSVERGADERING 13 MEI 2019 

De verslagen van de raadsvergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. INGEKOMEN STUKKEN 

De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

HAMERSTUKKEN 

Mevrouw Rombout (EVA) legt een stemverklaring af over het feit dat de EVA tegen punt 15 

”aanbesteding doelgroepenvervoer” stemt. De voorzitter zal dit punt in stemming brengen. 
 

6. BEËINDIGING BENOEMING R. VERDUYN TOT LID MRDH-ADVIESCOMMISSIE ECONOMISCH 

VESTIGINGSKLIMAAT 

De raad besluit conform voorstel (70431): 

De benoeming van de heer R. Verduyn als lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 

van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag per direct te beëindigen. 

 

7. BEËINDIGING BENOEMING J.W.H. SCHARINK TOT LID ALGEMEEN BESTUUR NATUUR- EN 

RECREATIESCHAP IJSSELMONDE 

De raad besluit conform voorstel (70427): 

De benoeming van de heer J.W.H. Scharink als lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en 

Recreatieschap IJsselmonde per direct te beëindigen. 

 

8. VASTSTELLING MEERJAREN PERSPECTIEF ONTWIKKELINGSPROJECTEN (MPO) 2019 

De raad besluit conform voorstel (53883): 

1. Geheimhouding op het MPO 2019 projectenboek, zoals opgelegd door het college conform 

artikel 25 gemeentewet en artikel 10, tweede lid, wet openbaarheid van bestuur, te 

bekrachtigen. De gemeente schaadt haar onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij 

deze gegevens openbaar maakt. Denkt u aan onderhandelingsposities en 

aanbestedingstrajecten. 

2. Het MPO 2019 Hoofdrapportage en het MPO 2019 Projectenboek vast te stellen. 

3. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de 

verliesvoorziening ad € 258.000. 

4. Het tekort op de Reserve Ontwikkelingsprojecten ad € 80.000 ten laste te brengen van de 

algemene middelen. 

5. In te stemmen met de herziene grondexploitaties zoals opgenomen in het MPO 2019. 

6. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 

grondexploitaties. 

 

9. VASTSTELLING WIJZIGINGSVERORDENING ONROERENDE ZAAKBELASTING 2019 

De raad besluit conform voorstel (57302): 

1. Vast te stellen de wijziging van de tarieven in de Verordening onroerende zaakbelastingen 

2019. 

 

10. VASTSTELLING ZIENSWIJZE JAARREKENING 2018 EN CONCEPTBEGROTING 2020 GR BAR–

ORGANISATIE 

De raad besluit conform voorstel (58634): 

1. Een zienswijze vast te stellen op de concept Jaarstukken 2018 en concept Begroting 2020 van 

de GR BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met daarin als opmerkingen: 

1. Voor het afgelopen jaar heeft de GR BAR-organisatie een goedkeurende 

accountantsverklaring ontvangen voor de getrouwheid van de cijfers, en een verklaring 

met beperking voor de rechtmatigheid. Wij hebben uit de toelichting begrepen dat de 

beperking in belangrijke mate wordt veroorzaakt door tekortkomingen in 

aanbestedingen in de voorgaande jaren, waarvan wij op de hoogte zijn. Gelukkig heeft 

de accountant geconstateerd dat door de organisatie in 2018 stevige vooruitgang in de 

aanbestedingssfeer is geboekt ten opzichte van voorgaande jaren, wat voor 2018 

geresulteerd heeft in een verklaring met beperking voor de rechtmatigheid tegenover 

een afkeurende verklaring een jaar geleden. In uw brief lezen wij dat u nog meer 

aanvullende maatregelen hebt getroffen en ook meer tijd nodig heeft voordat deze 
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effect gesorteerd hebben. Graag worden wij over de resultaten lopende het jaar 2019 

nader geïnformeerd en verwachten dat er voor het boekjaar 2019 een goedkeurende 

accountantsverklaring voor beide onderdelen in het verschiet ligt. 

2. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente 

voorwaarden, overgebleven budgettaire middelen in een boekjaar voortaan zelf te 

mogen doorschuiven naar een eerstvolgend begrotingsjaar. 

3. Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingen voor 

autonome ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhaven van het huidige 

ambitieniveau in de concept Begroting 2020 van de GR BAR-organisatie. 

 

11. VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN RHOONSEDIJK 38, POORTUGAAL 

De raad besluit conform voorstel (34817): 

1. De ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ontvankelijk te verklaren. 

2. In reactie op de zienswijze de bestemming van perceel B1694 Ptg te wijzigen naar "tuin" en de 

zienswijze gegrond te verklaren. 

3. Vast te stellen het bestemmingsplan “Rhoonsedijk 38". 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

12. VASTSTELLING ZIENSWIJZE STRATEGISCHE AGENDA METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN 

HAAG (MRDH) 

De raad besluit conform voorstel (56907): 

1. De zienswijze op de MRDH Strategische Agenda vast te stellen. 

2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor een aantal punten die voor Albrandswaard van 

belang zijn, zoals groen en recreatie, integrale benadering en bereikbaarheid 

bedrijventerreinen. 

 

13. VASTSTELLING ZIENSWIJZEN BEGROTING 2020 EN BELEIDSNOTA RISICOMANAGEMENT EN 

WEERSTANDSVERMOGEN METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG (MRDH) 

De raad besluit conform voorstel (58474): 

1. De zienswijze vast te stellen op de MRDH Begroting 2020 en de Beleidsnota 

Risicomanagement en Weerstandsvermogen. 

2.  Met de zienswijze aandacht te vragen voor: 

a. inhoudelijke beleidskeuzes rond campussen en verkeersveiligheid; 

b. het kwalitatieve aspect van risicomanagement. 

 

BESPREEKSTUKKEN 

 

14. REALISATIE HUIS VAN ALBRANDSWAARD 

Mevrouw Vergouwe (EVA) dient amendement A in met als strekking: 

Het volgende beslispunt toe te voegen aan het raadsbesluit met nummer 23878: 

 

5.  Overschrijdingen van het exploitatiebudget nieuwbouw van het Huis van Albrandswaard zullen niet 

ten laste komen van de inwoners van Albrandswaard maar ten laste  komen van de eigen organisatie op 

de post waar de kosten van nieuwbouw ook uit voortkomen: personeel en materieel. 

 

Wethouder Van Ginkel ontraadt het amendement. Zij geeft aan dat het college alles op alles zet om 

geen overschrijdingen te laten plaatsvinden. Mochten overschrijdingen zich voordoen zal het college de 

raad inlichten, zodat de raad hierover conform het budgetrecht besluiten kan nemen. 

 

Stemming over amendement A: 

Voor: EVA (3) en GL (1) (4) 

Tegen: VVD (5), Leefbaar (3), CDA (2), StemLokaal (3), PvdA (1), CU-SGP (1) (15) 

 

Stemming over het voorstel: 

Voor: VVD (5), Leefbaar (3), CDA (2), StemLokaal (3), PvdA (1), CU-SGP (1) (15) 

Tegen: EVA (3) en GL (1) (4) 

 

De raad besluit conform voorstel (23878): 

1. Akkoord te gaan met het definitief ontwerp+ (DO+) van het Huis van Albrandswaard. 



2. Voor de volgende fase van de realisatie een krediet beschikbaar te stellen zoals vermeld onder 
B in de geheime bijlage 1 “Samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard”

3. Voor de projectfinanciering te kiezen voor een rentevaste periode van 15 jaar.
4 Op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder b en g van de 

Wet openbaarheid van bestuur de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen 
van: bijlage 1 (Samenvatting kosten en dekking Huis van Albrandswaard), bijlage 2 
(Kostenberekening Huis van Albrandswaard) en bijlage 4 (kosten huurvarianten Hofhoek 5).

15. AANBESTEDING DOELGROEPENVERVOER
Stemming over het voorstel:
Voor: VVD, Stem Lokaal, Leefbaar Albrandswaard, CDA, GroenLinks en CU/SGP (15)
Tegen: EVA en PvdA (4)

De raad besluit conform voorstel (71224)
1. Het budget voor doelgroepenvervoer te verhogen naar € 738.238,-;
2. De verhoging voor 2019 ad € 112.038,- in de tweede tussenrapportage 2019 te verwerken;
3. Rekening te houden met de financiële consequenties in de ontwerp-Programmabegroting 2020 

e v.
4 Geheimhouding te bekrachtigen, op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet, ten

aanzien van de financiële uitwerking van de aanbesteding doelgroepenvervoer op grond van 
het belang, zoals genoemd in artikel 10, lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur.

16. SLUITING
Plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Bianchi, staat kort stil bij de laatste reguliere
raadsvergadering van burgemeester Wagner.

De voorzitter dankt allen voor de inbrengen sluit de vergadering om 22:05 uur

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard 
in zijn openbare vergadering van 15 juli 2019
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