
Albrandswaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 26 mei 2014 
(verseonnr. 63710) 

Aanwezig: 
M. Bianchi ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
J.G. Ram-van Mourik ( W D ) 
S M. Remijn- Korteweg ( W D ) 
V.H. Spruit-Remijn ( W D ) 
L H . Goudriaan (EVA) 
B. G. Euser (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L M . Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam(OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C. J. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaff (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: J.L.M.J. Backbier, M.C.C. Goedknegt en J. van Wolfswinkel 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
Er is een bericht van verhindering van de heer Gardeitchik (EVA) en mevrouw Rooimans 
(PvdA). 
Bij de vaststelling van de agenda verzoekt de heer Van der Knaap het punt 6 onder f over de 
Aanpassing APV i.v.m. Drank- en Horecawetgeving over te hevelen naar de 
bespreekstukkenlijst. Dit agendapunt wordt meteen na de hamerstukken besproken, als punt 
6a. 
De stukken bij punt 8, 9, 10 en 11 zijn in een Beraad- en Adviesavond besproken en 
aangemerkt als een hamerstuk. Zij verhuizen naar de hamerstukkenlijst punt 6, onder k, I, m 

Afwezig: J. Gardeitchik (EVA), P B. Rooimans (PvdA) 
M P. van Ginkel (wethouder) 

en n. 

2. S P R E E K R E C H T 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
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3. HET VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen ingediend, maar de EVA-fractie stelt een aantal vragen over de start van 
de revitalisering van Poortugaal Cèntrum. Dit is afgestemd met de voorzitter en de 
portefeuillehouder. 
Wethouder Goedknegt beantwoordt de vragen. De wethouder zegt toe in het vervolg de raad 
op een juiste manier te informeren. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERINGEN VAN 
24 EN 27 MAART, 8 EN 12 MEI 2014 
Conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform vastgesteld. 

6. HAMERSTUKKEN 
a. Conceptbegroting DCMR 2015 

De raad besluit conform voorstel (34128): 
Geen zienswijzen op de concept begroting 2015 van de DCMR in te dienen. 

b. Zienswijze begroting 2015 Stadsregio Rotterdam Rijnmond 
De raad besluit conform voorstel (41054) 
Een zienswijze in te dienen op de begroting 2015 van de Stadsregio Rotterdam 
Rijnmond zoals verwoord in de antwoordbrief (40833) 

c. Verklaring van geen bedenkingen Molendijk 
De raad besluit conform voorstel (31810): 
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven en het college te mandateren, de 
verdere procedure tot het verlenen van een uitgebreide omgevingsvêrgunning te 
voeren. 

d. Marktinitiatief Ontwikkelovereenkomst Achterweg 11a 
De raad besluit conform voorstel (139296) 
1. het toetsingskader vast te stellen 
2. de ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer 
3. het college de opdracht te geven om randvoorwaarden op te stellen voor de 
toetsing van het ontwikkelingsplan 
4. een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen, te onttrekken uit 
de post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven" 
5. een verklaring van geen bedenkingen te verstrekken én het college te mandateren 
de verdere procedure tot het verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning te 
voeren. 

e. Marktinitiatief Ontwikkelovereenkomst Achterdijk nabij 34 
De raad besluit conform voorstel (138885): 
1. het toetsingskader vast te stellen 
2. de ontwikkelingsovereenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer en op de 
ontwikkelingsovereenkomst geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 lid 2 
Gemeentewet 
3. het college de opdracht te geven om de randvoorwaarden op te stellen voor de 
toetsing van het ontwikkelingsplan op basis van de beslispunten 1 en 2 
4. geen exploitatieplan vast te laten stellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn 
door middel van de anterieure overeenkomsten (start- en ontwikkelovereenkomst) 
5. een voorbereidingskrediet van € 2,000,- beschikbaar te stellen, te onttrekken uit de 
post "reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven" 

£—Aanpassing APV i.v.m. Drank- en Horecawetverordening. 
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g. Wijziging Verordening personeelsaangelegenheden gemeente Albrandswaard 
De raad besluit conform voorstel (139602): 
de verordening behandeling bezwaarschriften Albrandswaard te wijzigen in die zin dat 
artikel 2, derde lid, onder b komt te luiden: "besluiten over een personele 
aangelegenheid of het nalaten van het nemen van een dergelijk besluit, ingediend 
door een medewerker van de gemeente Albrandswaard". 

h. Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden griffie Albrandswaard 
De raad besluit conform voorstel (139645): 
1. Vast te stellen de Regeling bezwarencommissie personeelsaangelegenheden griffie 
Albrandswaard met ingang van 1 december 2013 
2. mandaat te verstrekken aan het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie om 
zowel de leden van de Bezwarencommissie personeelsaangelegenheden te 
benoemen als het secretariaat te voeren. 

i. Verantwoording kosten van het integriteitsonderzoek BING 
De raad besluit conform voorstel (139552): 
akkoord te gaan met de extra kosten van € 23.600,- (excl. BTW) voor het 
integriteitsonderzoek van BING en de verwerking daarvan in de jaarstukken 2013 op 
te nemen. 

j . (Her)benoeming leden Commissie voor de bezwaarschriften, kamer 3 (sociale zaken) 
De raad besluit conform voorstel (30872): 
met terugwerkende kracht vanaf 20 maart 2014 te (her)benoemen in kamer 3 (sociale 
zaken) van de Commissie voor de bezwaarschriften, voor een periode van maximaal 
8 jaar: 
Mevrouw M. Klink, tot voorzitter/lid 
De heer J. Hamoen, tot plaatsvervangend voorzitter/lid 
Mevrouw M. Rahel, tot plaatsvervangend voorzitter/lid 
De heer W. van Assendelft, tot lid 
Mevrouw M.J.J. Reesink-Van Gruijthuijsen, tot lid 
De heer J. Hartwijk, tot lid 
De heer S. Scheur, tot lid 
Mevrouw I. Ropart, tot lid 

k. Treasurystatuut BAR 
De raad besluit conform voorstel (139277) ~' 
1. In te stemmen met het concept van het Treasurystatuut van de BAR-organisatie 
2. Het Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie hiervan op de hoogte te stellen. 

I Zienswijze BAR-begroting 
De raad besluit conform voorstel (38635) 
Een zienswijze in te dienen, conform de brief met kenmerk 38788, ten aanzien van de 
conceptbegroting 2015 GR-BAR en het Algemeen Bestuur hiervan in kennis te 
stellen. 

m. Zienswijze begroting 2015 OntwikkelMaatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ) en 
jaarrekening 2013 
De raad besluit conform voorstel (43053): 
geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2015 van de Ontwikkeling 
Maatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ) 

n. Zienswijze begroting 2015 en 1 e begrotingswijziging 2014 Veiligheidsregio Rotterdam 
Rijnmond (VRR) 
De raad besluit conform voorstel (40341) 
geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2015 en de 1ste wijziging begroting 
2014 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 
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6a. AANPASSING APV I.V.M. DRANK- EN HORECAWETVERORDENING 
De PvdA dient een mondeling amendement in om de begintijd van 12 naar 14 uur te 
verplaatsen. 
De heer Van Toornburg stemt niet mee gelet op zijn voormalig voorzitterschap van de 
Sportstichting. 

Stemming over het amendement: 
Voor: PvdA (1), EVA (4) 
Tegen: W D (6), OPA (3), CDA (1), CU/SGP (1), NAP (2) 
1 onthouding 
Daarmee is het amendement venworpen met 5 stemmen voor en 13 stemmen tegen. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem (18 stemmen) 
Tegen: 
1 onthouding 
Daarmee besluit de raad conform voorstel (139607) vast te stellen de 1 e wijziging van de 
Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard. 

7. V A S T S T E L L E N BESTEMMINGSPLAN "RHOON DORP". 
De heer Steger legt een korte verklaring af over zijn inbreng in dit onderwerp, gelet op het feit 
dat hij persoonlijk een zienswijze heeft ingediend. 
De heer Steger stemt niet mee over dit onderwerp. 

De W D doet het ordevoorstel om het onderwerp nu niet te behandelen. 

De vergadering wordt kort in beslotenheid voortgezet om het ordevoorstel goed te kunnen 
bespreken. Aanwezig waren de raadsleden en collegeleden en daarbij de behandelend 
ambtenaren de heren Van Niejenhuis en mevrouw De Klerk. 

Stemverklaring PvdA: 
Er liggen besluiten die op democratische wijze zijn genomen. Wat hier gebeurt is ernstig te 
noemen in dat licht. De raad heeft in meerderheid op basis van de argumenten die ook nu 
weer voor liggen besluiten genomen. Nu wordt het finale besluit uitgesteld. PvdA wenst 
hieraan niet mee te doen. 

Stemverklaring NAP: 
Het ordevoorstel is door de W D ingediend om er zeker van te zijn dat de zienswijzen ook juist 
zijn beantwoord. Daar kan de NAP in meegaan. 

Stemming over het ordevoorstel om behandeling van dit onderwerp uit te stellen: 
Voor: NAP (1), CU/SGP (1), W D (6), OPA (3) (11) 
Tegen: PvdA (1), CDA (2), EVA (4) (7) 
1 onthouding 
Daarmee wordt het agendapunt niet behandeld en uitgesteld. 
Er wordt een Beraad en Advies gepland en besluitvorming vindt plaats in de raad van 14 juli 
2014. 

8. SLUITING 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
14 juli 2014. 

De griffier, De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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