
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 24 februari 2014 
(verseonnr. 139460) 

Aanwezig: 
J.C. de Bruijn (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L H. Goudriaan (EVA) 
A. M. van der Heide-Lagerwerf (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R.C. Uttel (EVA) 
M.C.C. Goedknegt ( W D ) 
A. van Klaveren ( W D ) 
R. Moret ( W D ) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek ( W D ) 
V.H. Spruit ( W D ) 
H.J. Duurkoop (PvdA) 
H.J. van der Graaff (PvdA) 
P B. Rooimans (PvdA) 
S.E.M. Hek (CDA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
J. van Wolfswinkel (CU/SGP) 
J E. de Leeuwe (NAP) 
A. A. Kweekei (fractie Kweekei) 
H. Wagner (voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

Wethouders: M. Rombout, R.C.S. van Praag, M.P.C. van Ginkel 

I. OPENING 
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn geen afmeldingen. 
De heer Goedknegt van de W D dient twee moties vreemd aan de orde van de dag in. Eén over 
het Buijtenland van Rhoon en één die hij graag in beslotenheid zou bespreken. 
De motie die in beslotenheid aan het einde van de agenda geplaatst. De motie van het 
Buijtenland van Rhoon komt na de hamerstukken (punt 6) aan bod. Dan zullen er ook nog 
insprekers zijn over dit onderwerp, waarmee we een agendapunt 6a en 6b krijgen. 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. S P R E E K R E C H T 
Aangemeld hebben zich de heer Zoeteman, hij krijgt het woord bij agendapunt 7, over de 
Rijsdijk/Achterdijk. 
Tevens heeft zich aangemeld mevrouw Hameetman over burgerparticipatie. Zij zal nog onder dit 
agendapunt 2 het woord krijgen. 
De heren Mooiweer en Dirkmaat hebben zich aangemeld om het alternatief plan Buijtenland van 
Rhoon te bespreken. Zij krijgen het woord na de hamerstukken (agendapunt 6a). 

Mevrouw Hameetman spreekt in over burgerparticipatie, zij uit hierover haar zorgen. 

3. VRAGENHALFUUR 
De heer Goedknegt van de WD-fract ie stelt vragen over de buurtpreventie. Burgemeester 
Wagner antwoordt, onder voorzitterschap van plv. raadsvoorzitter Van Meijbeek. 
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De heer Van der Knaap van de EVA-fractie stelt vragen over het pand Greveling in Rhoon. 
Wethouder Van Praag beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING 
VAN 27 JANUARI 2014 

De besluitenlijst van 27 januari 2014 (nr. 139143) wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 
De lijst ingekomen stukken (nr. 139328) wordt conform vastgesteld. 

I 

6. HAMERSTUKKEN 
Mevrouw De Leeuwe geeft aan dat zij geacht wil worden niet mee te hebben gestemd ten 
aanzien van het stuk onder b. over de benoeming van de bestuursleden van de Stichting OPO, 
gelet op persoonlijke banden met een aantal van de voorgedragen personen. 

a. De raad besluit conform voorstel (nr. 139294): 
- Met ingang van 20 maart 2014 te benoemen in de Commissie voor de bezwaarschriften voor 
een totaalperiode van maximaal 8 jaar: 

a. de heer C. Tebrugge tot voorzitter; ' 
b. mevrouw A.C.M.J. Halbertsma-Wallemacq tot plaatsvervangend voorzitter en lid; 
c. mevrouw C E . Radenborg-den Heijer tot lid; 
d. de heer I. Yaman tot plaatsvervangend lid; 
e. mevrouw E.M. Ouwehand tot plaatsvervangend lid; 
f. mevrouw D. Stojkovic tot plaatsvervangend lid. i 

b. De raad besluit conform voorstel (nr. 138746): 
1. De huidige bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard, 

te weten de heer J. Boon, de heer H. Hense, de heer A. Dolder en de heer G.M.L. Schott 
te ontslaan uit hun bestuursfunctie. 

2. Te benoemen in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard: 
- de heer G. van Strien tot voorzitter; 
- de heer M. Noordegraaf tot bestuurslid; 
- de heer T. Terhoeve bestuurslid; 
- mevrouw J. Laurs tot bestuurslid; 
- mevrouw M. Hannewijk tot bestuurslid. j 

c. De raad besluit conform voorstel (nr. 139140): i 
Over te nemen de volgende aanbevelingen: ! 
a. De gemeente moet zich bewust zijn van de eventuele risico's van de korte, informele 
contacten tussen ambtenaren en bestuurders; 
b. De gemeente moet structureel aandacht hebben voor de risico's die schuilen achter de 
dienstverlenende en servicegerichte houding in een kleine gemeenschap; 
c. Bij de behandeling van het onderwerp integriteit in de gemeenteraad moet expliciet 
aandacht worden besteed aan 'belangenbehartiging'; 
d. In het college moet expliciet aandacht worden geschonken aan het onderwerp 
integriteit met de onderliggende facetten (belangenverstrengeling, nevenfuncties, 
declaraties e tc) . 
e. Declaraties van bestuurders moeten gepubliceerd worden; 
f. Raad en college moeten regelmatig onderling de bestuurlijke gedragscode bespreken; 
g. Op de website moet duidelijk worden aangeven of college- en/of raadsleden een 
nevenfunctie hebben; 
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h. Bestuurders moeten verzocht worden melding te doen van financiële belangen. 
i. Er moet op worden toegezien dat meldingen van geschenken aan politieke 
ambtsdragers geregistreerd worden. 
2. De nieuwe raad en het nieuwe college expliciet kennis te laten maken met het 
onderwerp integriteit in het inwerkprogramma en integriteit minimaal eens per jaar als 
college en raad samen te bespreken, 

d. De raad besluit conform voorstel (nr. 139304) 
- De wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen. 

6a. Insprekers om het alternatief plan Buijtenland van Rhoon toe te lichten 
De heren Dirkmaat en Mooiweer van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VCN) spreken in 
namens de Vereniging Agrarische Belangen. 
Er zijn veel vragen, die door de heren worden beantwoord. Er blijkt behoefte aan een extra 
moment om hierover te praten. Er zal een aparte avond op korte termijn worden georganiseerd . 

6b. Motie vreemd aan de orde van de dag van de VVD over het Buijtenland van Rhoon 
De heer Goedknegt van de WD-fract ie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over 
het Buijtenland van Rhoon. Deze motie wordt toegelicht, voorgelezen en besproken. 
De motie wordt aangepast en er zijn uiteindelijk twee moties, motie I en II, overgebleven. Motie II 
wordt mondeling ingediend en weer ingetrokken. 

De heer Kweekei verlaat tijdens een schorsing de zaal. 

Uiteindelijk wordt motie I nogmaals aangepast en in stemming gebracht, namens alle fracties. 

De NAP-fractie legt een stemverklaring af waarom zij vóór stemt, daar zij eerder aangaf het plan 
van de boeren nog niet te kennen en het graag eerst te willen lezen. Zij wil het positief 
benaderen, omdat zij het zeer knap vindt dat de boeren dit met VNC in zo korte tijd voor elkaar 
hebben gekregen en omdat zij eraan hecht op dit onderwerp als raad eensgezind op te treden. 

Stemming over motie I (zie bijlage): 
De raad stemt met 18 stemmen unaniem voor motie. 

7. ONTWIKKELINGSOVEREENKOMST RIJSDIJK - ACHTERDIJK 
De heer Zoeteman spreekt in. 

Stemming over het amendement A (zie bijlage): 
De raad is unaniem voor. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: 18 stemmen 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr. 138883) met in achtneming van het amendement aangenomen  
en besluit de raad: 

In te stemmen met het afwijken van het op 2 april 2012 door de raad vastgestelde 
Ruimtelijk Kader & Beeldkwaliteitplan (raadsbesluit 110947) op de volgende punten: 
a. Maatoverschrijding footprint Buitenplaats van max. 4,8 meter; 
b. Maatoverschrijding hoogte Boerderij met maximaal 1,7 meter; 
c. Toevoegen 2 woningen aan 3e bouwlaag van 't Hof en 2 in de Boerderij. 
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De wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de Rijsdijk-Achterdijk, die volgens artikel 34 
van de Regels behorend bij bestemmingsplan Rhoon-Dorp is gedelegeerd aan het 
college, bij de raad neer te leggen. 

8. HERZIENING BESTEMMINGSPLAN'PORTLAND' 
Stemming over het voorstel 
Voor :CDA, CU/SGP, EVA, PvdA, W D (17) ! 

Tegen : NAP (1) 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr. 138750) aangenomen, en besluit de raad: 
Vast te stellen de herziening van het bestemmingsplan "Portland" waarbij het plan, ten 
opzichte van het vastgestelde ter inzage gelegde bestemmingsplan, gewijzigd wordt op 
de volgende punten: 
1. de maatschappelijke bestemming op het perceel de Beurs 41 aan te passen zodat een 
sporthal op de Beurs 41 niet tot de mogelijkheden behoort; . 
2. voor de ten westen van het perceel Bakkersdijk 28 gesitueerde watergang en de 
daarbij behorende keurstreken de feitelijke situatie op te nemen, zoals vervat in het 
voorheen geldende bestemmingsplan ("Portland I, herziening Bakkerparksweg e.o. I e 
wijziging"). 

9. M E E R J A R E N B E L E I D S K A D E R JEUGDHULP 
Stemming over het voorstel 
Voor : CDA, CU/SGP, EVA, PvdA, W D ( 17) ' 
Tegen : NAP(1) 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr. 138134) aangenomen, en besluit de raad: 
Het meerjarenbeleidskader jeugdhulp 2015 - 2018 vast te stellen, binnen de huidig 
bekende financiële en wettelijke kaders en daarmee: i 
a. In te stemmen met de visie, uitgangspunten en doelstellingen jeugdzorg / jeugdhulp; 
b. In te stemmen met voorliggende onderverdeling in lokale en regionale aanpak van de 
decentralisatie jeugdhulp, 
c. In te stemmen met de voorgestelde inrichting van het Albrandswaardse 
jeugdhulpstelsel en deze verder uit te werken. 
d. De sturingsvisie en outcome-factoren verder uit te werken; 
e. Kennis te nemen van de samenhang van jeugdhulp met andere gemeentelijke 
beleidsterreinen. Nader samen te werken met betreffende partijen; 
f. Kennis te nemen van de thans beschikbare cijfers budget jeugdhulp uit de meicirculaire 
2013 en te onderkennen dat deze op basis van de bevindingen van de meicirculaire 2014 
bijgesteld kunnen worden; 
g. In te stemmen met de keuze voor het vlaktaxmodel; 
h. De risicofactoren en voorgenomen beheersmaatregelen vast te stellen. 

10. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING JEUGDHULP 
De EVA-fractie dient een motie in (motie III, zie bijlage). 

De PvdA-fractie dient een amendement. Dit wordt omgevormd tot eën motie met nummer IV en 
enigszins aangepast (zie bijlage) 

Stemverklaring NAP: 
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Met veel tegenzin stemt zij voor. De gemeente krijgt veel verantwoordelijkheid met weinig invloed 
en geld, maar zij ziet op dit moment geen andere mogelijkheid. 

Stemming over het voorstel 
Voor : unaniem (18) 

Stemming over motie III: 
Voor : CDA, CU/SGP, EVA, PvdA, W D (17) 
Tegen : NAP (1) 
Stemverklaring WD-fract ie ten aanzien van Motie IV: een auditcommissie bij GR is op zich 
prima, maar ziet het voorstel om er raadsleden in te zetten meer als een suggestie. 

Stemming over motie IV: 
Voor : unaniem (18) 
Daarom is de motie aangenomen. 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr. 138736) aangenomen, en besluit de raad: 
Het college van burgemeester en wethouders met toepassing van artikel 1 lid 2 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen tot het aangaan van de 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

11. BEËDIGING MEVR. MR. E . J . VAN DER MATTEN-VAN DEN B E R G TOT 
RAADSADVISEUR/COMMISSIEGRIFFIER 

Mevrouw Van der Matten wordt door de voorzitter beëdigd. 

Daarmee is het raadsvoorstel (nr.139316) aangenomen, en besluit de raad: 
Mevr. mr. E.J. van der Matten-van den Berg te beëdigen tot 
raadsadviseur/commissiegriffier. 

B E S L O T E N G E D E E L T E 
Alle aanwezigen hebben aan begin en eind met geheimhouding ingestemd. 
De W D heeft motie V ingediend (zie geheime bijlage) en deze is unaniem aangenomen. 

12. SLUITING 
De voorzitter sluit om 1.30 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
24 maart 2014. 

De griffier, ^ P l ^ " ^ De voorzitter, 

0 ^ 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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EVA •«is? 

MOTIE 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 24 februari 2014, 

Roept het college van Albrandswaard op om het alternatieve plan van de boeren, Levend Buijtenland 
van Rhoon, dat in ontwikkeling is, als uitgangspunt te nemen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de part i jen, 

Fractievoorzitter EVA, 

Leonard Goudriaap 

Fractievoorzitter CDA, 

Sandra. Hek 

Fractievoorzitter W D , 

"co goedknegt 

Fractievoorzitter NAP, 

Jacqueline de Leeuwe 

Fractievoorzitter PvdA, 

Hans van der Graaff 

Fr^ctievo'orzltté'r CU/SGP, 

/ y ïphan van Wolfswinkel 

evoorzit Fractievoorzitter Fractie Kweekei, 

Adrie Kvyeekel— ? 

Motie (ram.cijfer): X I -
Voor: 

Tegen: 

Aangenomen 
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A 

EVA 9 PvnA C D A N A P 

AMENDEMENT 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bi jeen op 24 februari 2014, 

Kennisgenomen hebbend van het voorstel van College van B&W d.d. 14 Januari 2014 

"Aangaan Ontwikkelingsovereenkomst Rijsdijk - Achterdijk (raadsvoorstelnummer 

134991)" 

Besluit: 
Het concept-beslui t 'Aangaan Ontwikkel ingsovereenkomst Ri jsdi jk - Ach terd i j k ' 

( nummer 134991) , als vo lgt te wi jz igen: 

Na de teks t : 
" 1 . I ns temmen met het a fwi jken van het op 2 april 2012 door u vastgestelde Ruimtel i jk 
Kader & Beeldkwal i te i tp lan (raadsbesluit 110947) op de volgende punten : 

a) Maatoverschr i jd ing footpr int Buitenplaats van max 4,8 meter ; 
b) Maatoverschr i jd ing hoogte Boerderi j met maximaal 1,7 meter ; 
c) Toevoegen 2 woningen aan de 3e bouwlaag van ' t Hof en 2 in de Boerder i j . " , 

T o e v o e g e n : 

2. de wi jz ig ingsbevoegdheid ten aanzien van de Rijsdijk - Achterd i jk , die volgens art ikel 

34 van de Regels behorend bi j bestemmingsplan Rhoon-Dorp is gedelegeerd aan het 

college, bi j de raad neer te leggen. 

En gaat over to t de orde van de dag. 

Namens de par t i jen. 

Fractievoorzit ter EVA, 

Leonard Goudriaan 

Fractievoorzitter VVD, 

Marco Goedknegt 

Fractievoorzitter CDA, Fractievoorzit ter NAP, 

Sandra Hek 

Fractievoorzit ter PvdA, 

Hans van der Graaff 

Fract ievoorzit ter CU/SGP, 

Fractievoorzit ter Fractie Kweekei, 

Adrie Kweekei i 

Jacqueline de Leeuwe Johan van Wolfswinkel 

Amendement (letter): 
Voor: 

Tegen -

(ftan genomen i verworpen 
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\) 

EVA P 
Motie 

4)*4faetiesvan-eV#rerrdeVVO,_rte- r c ~ c ^ l O - L ^ r c ^ c L ^ ^ x r . 
Bijeen in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2014, 

Overwegende dat de raad haar controlerende taak goed moet kunnen uitoefenen, 

Roepen het college op de klankbordgroep decentralisaties van Albrandswaard als adviescommissie te 
gebruiken voor de GR Jeugdhulp Rijnmond; 

Roepan de auditcommissie van Albrandswaard op met regelmaat bijeen te komen om zich over de , 
stand van zaken bij de verbonden partijen te laten informeren; SQ* Ly^. C J X ^ C ^ C H 'V< 'V 

Roepen de andere raden schriftelijk op hetzelfde te doen; . 

Willen op korte termijn een bijeenkomst met alle deelnemende raden organiseren om de 
kaderstellende rol en controlerende taken van de Gemeenteraad in toekomstige 
Gemeenschappelijke Regelingen te borgen; 

En gaatfover tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van EVA, 

Fractievoorzitter Lennard Goudriaan 

Namens van de 

Fractievoorzitter Marco Goedknegt 

Motie (rom.cijfer): JJi ^ 
Voor: q (<-a&/üu-^e/(=Jup/(l<iK/'JdC>] 

Tegen -[ ^ (sJ f t fO 

Aangenomen / vcrworpon-
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# P V D A 

MOTIE 
Dr gemeenteraad van Albrandswaard, In vergadering bijeen op 24 februari 2014, 

KonnKgenomen hebbend van hel voorstel van College van B»W d.d. 14 Januari 2014 

i .crnrffiM hjppelijke Regeling Jeugdhulp Hiinmond' (rojd'jvoof.lelnumrrifr I USJ6)' 

Roept het college op: 
1. Inijpvolge art ikel 22 van de voorl iggende Gemeenschappeli jke Regeling, u i ter t i j ' ' 

op 1 september 2014 te voorzien In een Auditcommissie, bestaande u(t 

raadsleden uit de deelnemende gemeenten, welke als taak kn jg t het Algemeen 

Bestuur en het Dagelijks Bestuur op minimaal half jaarl i jkse te rmi jn te adviseren 

over de financiële aangelegenheden aangaande de Gemeenschappeli jke f e g e u n g ; 

en welke een formele positie kri jgt In de voor deze Gemeenschappeli jke Regeling 

nog op te stellen controleverordeningen (analoog aan ar t 212 en 213 

Gemeentewet) ; 

En ve rzoek t tevens de griffie: 

2. Namens de Gemeenteraad van Albrandswaard een schriftel i jke oproep aan de 

andere deelnemende gemeenteraden te doen om de respectieveli jke colleges 

eenzelfde opdracht mee te geven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie Partij van de Arbeid Altj 

H.J. van der Graaff 

aard, 

Motie (rom cijfer): 
Voor: 

Tegen: 

! Aangenomen / "prwnrppn 
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