
Gemeente 
Albrandswaa BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 7 juli 2014 

(verseonnr. 63405 ) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
VH. Spruit-Remijn (WD) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. Goudriaan (EVA) 
B. G. Euser (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
L.M. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
OJ. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaff (PvdA) 
P.B. Rooimans (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.P. van Ginkel, M.C.C. Goedknegt en J. van Wolfswinkel 

Afwezig: T.W. van der Knaap (EVA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent om 16.30 uur de vergadering. De heer Van der Knaap (EVA) is afwezig. 
Mevrouw Van Klaveren (WD) komt iets later (16.51 uur). 

2. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

De fracties houden hun algemene beschouwingen. 

Daarna reikt de voorzitter een Koninklijke Onderscheiding uit aan wethouder Van Wolfswinkel. 

3. SCHORSING 18.30-19.30 UUR 

4. REACTIE COLLEGE 19.30-20.00 UUR 
Alle portefeuillehouders reageren op de Algemene Beschouwingen. 

Toezegging wethouder Backbier: in het najaar komt het college met een notitie over de 
straatverlichting. 



5. SPREEKRECHT 
Mevrouw Lodder spreekt in namens voetbalvereniging 'PSV Poortugaal'. 
De heer Baart spreekt in namens voetbalvereniging 'WCR Rhoon'. 

6. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
Conform vastgesteld. 
De raad verzoekt om de aanbevelingen van de RKC (37990) over garantstellingen in een  
Beraad & Advies te agenderen en ook het stuk van ViaViela 54601) wil men graag in Beraad  
& Advies bespreken. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Zienswijze conceptbegroting 2015 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie 

Heffing en Waardebepaling (SVHW) 
De raad besluit conform voorstel (44556): 
Een zienswijze indienen op de concept begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2019 van de gemeenschappelijke regeling SVHW door niet akkoord te gaan met het 
voorstel tot structurele uitbreiding van de formatie met 3.5 fte, zoals verwoord in de 
antwoordbrief (42186). 

b. Zienswijze conceptbegroting 2015 GGD Rotterdam-Rijnmond 
De raad besluit conform voorstel (43155): 
Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke 
regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. 

c. Zienswijze conceptbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp 
Rijnmond 
De raad besluit conform voorstel (48638): 
Vast te stellen de bijgaande conceptreactie GR jeugdhulp Rijnmond (48640) op de 
conceptbegroting 2015 en deze toe te zenden aan het dagelijks bestuur. 

d. Zienswijze conceptbegroting 2015 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) 
De raad besluit conform voorstel (48544): 
Geen zienswijzen kenbaar te maken aangaande de ontwerp-programmabegroting 
2015 van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. 

e. Zienswijze conceptbegroting 2015 Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
De raad besluit conform voorstel (48544): 
Geen zienswijzen kenbaar te maken aangaande de begroting 2015 van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

8. MPO 
Stemming over het voorstel: 
Voor: CDA (2), OPA (3), W D (6), CU/SGP (1), NAP (2), PvdA (2), EVA (3) 
Niet gestemd: de heer Euser (EVA) 
Daarmee zijn er 19 stemmen voor het voorstel. 

De raad besluit conform voorstel (40271): 
1. Geheimhouding op het MPO 2014 projectenboek met datum 25 april 2014, zoals 
opgelegd door het college, conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 
2. Het MPO 2014 hoofdrapportage en het MPO 2014 projectenboek met datum 25 april 
2014 vast te stellen. 
3. Vanuit het MPO het project Centrum Rhoon Rest Gebied af te sluiten met een nadelig 
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resultaat van € 325.273,- ten laste van de Reserve Ontwikkelingsprojecten. 
4. Vanuit het MPO de volgende herziene grondexploitaties vast te stellen per 1-1-2014: 
a. Centrumontwikkeling Poortugaal met een negatief resultaat € -1.050.000,-. 
b. Overhoeken III met een positief resultaat van € 248.000,-. 
c. Centrumontwikkeling Rhoon AH met een negatief resultaat van € -2.843.000,-. 
d. Binnenland met een positief resultaat van € 371.000,-
e. Wish met een negatief resultaat van € -11.000,-
f. Polder Albrandswaard met een positief resultaat van € 68.000,-
g. Zwaluwenlaan 1 met een negatief resultaat van € -111.000,-. 
5. Het college mandaat te geven om uitgaven te doen binnen de budgetten van de 
grondexploitaties. 
6. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten de gemeentelijke gronden in Essendael en 
aan de Hofhoek 1 af te waarderen met een totaal bedrag van € 228.000,-. 
7. De risico's voor de Bouwgronden in Exploitatie en Samenwerkingsverbanden te 
verhogen van € 590.000,- naar€ 1.080.000,-. 
8. De waarderingsrisico's te verlagen van € 946.000,- naar€ 204.000,-. 
9. Vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten een afdracht te doen ten gunste van de 
voorziening ad € 1.899.000,-. 
10. Het ruimtelijke project Polder Kijvelanden met een positief resultaat van € 591.000,- af te 
sluiten en toe te voegen aan de Reserve Ontwikkelingsprojecten. 
10. Door de beslispunten 6 t/m 9 zakt de Reserve Ontwikkelingsprojecten onder de 5% en 
wordt gevraagd, conform de spelregels van Reserve Ontwikkelingsprojecten, de Reserve 
Ontwikkelingsprojecten aan te vullen met een bijdrage vanuit de Algemene Reserve ad 
€ 520.000,-. 
12. De gronden Poortugaal West niet meer als NIEGG te betitelen. 
13. De volgende kredieten af te sluiten: 
a. Plan Spui met een oorspronkelijk krediet van € 500.000,-. 
b. Essendael grond met een oorspronkelijke krediet van € 142.000 ,-. 
c. Klepperwei met een oorspronkelijk krediet van € 56.000,-. 
14. Voor de volgende projecten een voorbereidingskrediet te verstrekken die gedekt worden 
vanuit de Reserve Ontwikkelingsprojecten: 
a. Plan Spui € 25.000,- (nieuw); 
b. Gemeentelijke begeleidingskosten GEM Essendael € 25.000 ,- (nieuw); 
c. Herontwikkeling Molendijk 2a € 38.000,-; 
d. Hart van Ghijseland € 8.000,-; 
e. Albrandswaardsedijk 59 € 5.000,- (nieuw); 
f. Albrandswaardseweg 18 € 25.000,- (nieuw); 
g. Hofhoek 1 30.000,- (nieuw); 
h. Rijsdijk Achterdijk € 8.000,-; 
i. Waterstoftankstation € 9.000,-; 
j . Achterweg 11a €6.000,-; 
k. Achterdijk 34 €6.000,-; 
I. Molendijk Noord 25.000,-; 

15. De resultaten uit het MPO 2014 te verwerken in de begroting. 

JAARSTUKKEN 2013 
De voorzitter van de auditcommissie adviseert namens de auditcommissie decharge te 
verlenen aan het college voor het gevoerde financiële beleid in 2013. 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -



Daarmee besluit de raad conform voorstel (44508): 
1. De jaarstukken 2013 vast te stellen en het tekort van € 135.560 te dekken uit de algemene 
reserve; 
2. De resterende incidentele exploitatiebudgetten voor werkzaamheden die ultimo 2013 nog 
niet gereed waren van totaal € 1.409.750 met bijbehorende dekking van € 1.191.982 over te 
hevelen van 2013 naar 2014; 
3. De resterende budgetten voor investeringen die ultimo 2013 nog niet gereed waren van 
totaal € 11.956.000 over te hevelen van 2013 naar 2014; 
4. De boekwaarden per 31 december 2013 van de bedrijfsmiddelen van de gemeente 
Albrandswaard voor een totaalbedrag van € 1.792.285 over te dragen aan de BAR-
organisatie. 

10. 1e TUSSENRAPPORTAGE 2014 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen:-

De raad besluit hiermee conform voorstel (40343): 
1. De 1e Tussenrapportage 2014, inclusief bijlagen vast te stellen; 
a. de programmabegroting 2014 (structureel) te wijzigen met de volgende punten: 
• Programma Burger & Bestuur, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 te verhogen 
met respectievelijk € 136.860, € 16.791, € 52.282 en € 37.620; 
• Programma Kennis & Welzijn, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 te verhogen 
met respectievelijk € 253.385, € 209.002, € 208.889 en € 209.372; 
• Programma Buurt & Buitenruimte, het budget vanaf 2014 structureel te verhogen met 
€8.915; 
• Programma Middelen & Economie, het budget in 2014, 2015, 2016 en 2017 ter 
verhogen met respectievelijk € 167.971, € 300.221, € 292.051 en € 172.913. 
b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen; 
2. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves; 
• Verlaging van de algemene reserve in 2014 met €25.642, in 2015 met€ 1.505, in 
2016 met€ 117.165 en in 2017 met€ 98.188. 
3. De lasten voor het kieskompas ad € 10.000 te dekken uit post voor onvoorzien. 
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en ombuigingen 
dóór te schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting, ombuigingen uit de 1 e 

begrotingswijziging 2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten. 

11. VOORJAARSNOTA 
Na de eerste termijn een schorsing van 20.58 - 21.24 uur. 

Stemming over het amendement a van de WD-fractie (zie bijlage): 
Voor: OPA (3), CDA (2), W D (6), CU/SGP (1) 
Tegen: EVA (4), NAP (2), PvdA (2) 
Met 12 stemmen voor en 8 tegen is het amendement aangenomen. 

Stemming over het geamendeerde raadsvoorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

De raad besluit conform voorstel (44456), met inachtneming van het amendement: 
onderdeel B, Kaders programmabegroting, van de voorjaarsnota 2015 voor kennisgeving 
aan te nemen. 
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Motie I van de W D (zie bijlage) over mobiel cameratoezicht wordt overgenomen. Hierbij wordt  
op verzoek van de NAP-fractie het recht op privacy van mensen meegenomen  
Daarmee wordt de motie ingetrokken en toegevoegd aan de toezeqgingenlijst  
Burgemeester Wagner zegt toe dat het onderzoeksvoorstel eerst in de raad wordt besproken. 

Ook motie II van de fractie NAP over de vrije keuze trouwlocatie wordt overgenomen door het  
college 
De NAP-fractie wil deze motie wel graag in stemming brengen. 
Stemming over motie II van de fractie NAP: 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is de motie aangenomen. 

12. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.08 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
22 september 2014. 

De plv. griffier, De voorzitter, 

Els T.M. Meijers-Snelders drs. Hans-Christoph Wagner 
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Adviei auditcommissie aan de gemeenteraad van Albrandswaard over de Jaarrekening 2013 

Op 20 mei 2014 is de auditcommissie bijeen geweest om het verslag van bevindingen van de 
accountant over de jaarrekening 2013 van onze gemeente te bespreken. 

De accountant heeft een goede controle uit kunnen voeren. 
De auditcommissie is tevreden met de goedkeurende controleverktaring van de accountant 
Drie te corrigeren fouten werden geconstateerd, die het uiteindelijke resultaat positief beïnvloeden 
Twee rechtmatigheidsfouten werden geconstateerd, een kredietoverschrijding en een EU 
aanbestedingsfout. 

Met inachtneming van bovenstaande, stelt de auditcommissie de raad voor het college van 
burgemeester en wethouders decharge te verienen voor het gevoerde financiële beleid in 2013. 

Gerard Schuitemaker, 
Voorzitter auditcommissie. 
Juni 2014 

Namens de auditcommissie, 



Amendement (letter): QX_ 

voor; ÖPPrC^. .£OA:<>y W O # 0 . 

Tegen. ^ ^ N f t p Q , T U f t C z ) M — E I S i a B 

Aangenomen / voiworpcn 

Amendement 
De Gemeenteraad van Albrandswaard. in vergadering bijeen op 7 juli 2014. ter bespreking van de 
voorjaarsnota 2015 

Besluit: 

• Vast te stellen' te schrappen en te vervangen door 'voor kennisgeving aan tè nemen'. 

G. Schuitemaker (CDA) F P. van Zaaien (CU/SGP) 

Toelichting: 
Met het coalilieakkoord als uitgangspunt is het college gestart met het proces dat in de zomer van 
2014 moet leiden tot het collegewerkprogramma 2014-2018. Dit heeft geresulteerd in het aanbieden 
van een beleidsarme voorjaarsnota voor 2015. Het college geeft in het raadsvoorstel aan dat zij het 
belangrijk vindt om de gemeenteraad bij de programmabegroting 2015 een vertaling te kunnen 
voorleggen van de financiële gevolgen van het collegeprogramma. 
De kaders voor de programmabegroting onder B zijn op onderdelen niet in overeenstemming mét de 
uitgangspunten van het coalitieakkoord. Het is óp dit moment dan ook niet wenselijk om die vast te 
stellen vooruitlopend op de uitkomsten van de consultatieronde van het college en de vertaling 
daarvan in de programmabegroting 2015. 

Chr i s tenUn ie 
Albrandswaard 



Alb randswaard 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 7 juli 2014, ter bespreking van de 

voorjaarsnota 2015, 

Overwegende dat: 

lp Diefstal van en uit auto's cn woninginbraken hand over hand toenemen; 
£ Bewoners ernstig gedupeerd worden of zelfs bang zijn in eigen huis. — 

T3 _ 
(5 c ra 

Roept het college op: f § 

11 
P Te onderzoeken of mobiel cameratoezicht ingezet kan worden om deze vorm van ,_ -o ^ 

criminaliteit te bestrijden; £ (gj -S 
P Te onderzoeken op welke wijze de APV hiertoe aangepast moet worden; o 3 | 
P Met een voorstel hiertoe naar de raad te komen. 2 * 1 

° • l 
- D 3 En gaat over tot de orde van de dag. 



) / 

«albrc3ncJsw<3e3rcl 

Motie Qyj 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 7 juli 2014, 

overwegende dat de gemeente mee wil werken aan het realiseren van de wensen van haar inwoners 
ten aanzien van de keuze voor een trouwlocatie, 

overwegende dat de Nederlandse wet de burgemeester toestaat om een huis der gemeente tijdelijk 
aan te wijzen voorde voltrekking van een huwelijk, 

verzoekt het college om artikel 4 van het Reglement burgerlijke stand zo aan te passen dat dit zonder 
collegebesluit mogelijk wordt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Motie (rom.cijfer): JJ-
Voor: L-V.nct r i \ c > o 

Aangenomen / verworpen- Op'OO.MtceU U-Cu u-\ 
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