
Gemeente 
Albrandsujaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 NOVEMBER 2015 
(verseonnr. 1028626) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
M. Blok - Scheffers (EVA) 
J. Gardeitchik (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) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR) 
S.M. Remijn- Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR) 
L.H. Goudriaan (NOVA) 

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

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M.P. van Ginkel en J. van Wolfswinkel 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 17.05 uur. 
Er zijn geen afmeldingen. 
Er worden verschillende verklaringen afgelegd. 

Mevrouw Ram legt een verklaring af over het feit dat zij en mevrouw Remijn zonder de 
W D verder gaan als zelfstandige raadsleden onder de naam Groep Ram-Remijn (GRR); 
De fractie W D legt bij monde van fractievoorzitter mevrouw Spruit een verklaring af over 
het vertrek van twee raadsleden, mevrouw Ram en Remijn; 
De heer Goudriaan legt een verklaring af over zijn keuze om vanuit de fractie EVA 
zelfstandig verder te gaan als NOVA; 
De fractie EVA, bij monde van fractievoorzitter de heer Van der Knaap legt een verklaring 
af over het vertrek van de heer Goudriaan uit zijn fractie; 
Tot slot legt de heer Van der Knaap (EVA) een verklaring af over de stand van het proces 
van coalitieonderhandelingen. 
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De fractie EVA dient een motie van wantrouwen in (motie I). Deze motie wordt aan de agenda 
toegevoegd als punt 1a, motie vreemd aan de orde van de dag. 
De agenda wordt met de opmerking dat agendapunt 4 doorschuift naar de raadsvergadering 
van 16 november 2015, zoals besproken in de Commissie P&C van 27 oktober 2015, voor het 
overige conform vastgesteld. 

1a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Na de toelichting van de indiener van de motie van wantrouwen (motie I, zie bijlage) en de 1 e 

termijn, reageert het college op de motie. Wethouder Van Ginkel reageert als eerste en dient 
haar ontslag in. Vervolgens doen wethouders Van Wolfswinkel en Goedknegt hetzelfde. 
Na de schorsing met diner worden de schriftelijke ontslagaanvragen ingediend door de 
wethouders en wordt de motie van wantrouwen door de fractie EVA ingetrokken. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

3. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1022861) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 

4. ZIENSWIJZE 2 e TUSSENRAPPORTAGE 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BAR-
ORGANISATIE 
Dit punt is doorgeschoven vanuit de Commissie P&C van 27 oktober 2015 naar de raad van 
16 november 2015. 

5. 2 e TUSSENRAPPORTAGE ALBRANDSWAARD 2015 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (1007857) de raad conform voorstel (1007856): 
Vast te stellen de 2 e Tussenrapportage 2015, inclusief bijlagen; 

1. De programmabegroting 2015 te wijzigen met de volgende punten: 
• Programma Openbare Orde, Veiligheid en Algemeen Bestuur, het budget in 2015 

€ 363.700 positief bij te stellen, in 2016 met € 91.300 en met ingang van 2017 met 
€ 11.500 negatief bij te stellen; 

• Programma Maatschappelijke Ordening, Wonen en Economie, het budget in 2015 
met€ 167.800 en daarna structureel met € 35.800 positief bij te stellen; 

• Programma Participatie, Financiën en Sport, het budget in 2015 positief met 
€ 57.600 en vanaf 2017 met € 65.000 structureel negatief bij te stellen; 

• Programma Participatiewet, het budget 2015 negatief bij te stellen met € 689.600; 
• Programma AWBZ; het budget 2015 € 478.000 positief bij te stellen; 
• Programma Jeugdzorg; het budget 2015 met € 119.800 negatief bij te stellen. 

2. De volgende mutaties in de reserves en voorzieningen vast te stellen; 
• Verhoging van de algemene reserve in 2015 met € 359.000 met betrekking tot 

afwikkeling recreatiesluis Koedood; 
• Verlaging van de algemene reserve t.b.v. minimabeleid met € 35.700; 
• Reserve (her)bestraten verlagen met € 66.000 t.b.v. werkzaamheden aan de 

Ribiuslaan in Rhoon en de Dorpsstraat in Poortugaal. 
• De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken op te heffen. 

3. De voltooide speerpunten uit de begroting 2015 en voltooide moties af te sluiten. 
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4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen of te wijzigen: 
• Uitvoering GWP projecten ad. € 102.500 voor het Verkeersveiligheidsproject 

Tijsjesdijk, de aanleg verkeersdrempel/plateau aan de Saffierlaan en 
verkeersremmende maatregelen in de wijk de Huyters 

• Verlaging van het krediet Reconstructie verhardingen 2014/2015 met€ 102.500. 
• Het saldo van de kredieten voor verkeersinstallaties Groene Kruisweg te verlagen 

tot € 470.000. 

6. PROGRAMMABEGROTING 2016 ALBRANDSWAARD 
De fracties OPA, CDA en CU/SGP dienen een motie in over Lastenverlaging 
Afvalstoffenheffing (motie II, zie bijlage). 
Fractie NAP dient een amendement in over kunstgrasvelden. Deze wordt na een schorsing 
gewijzigd in een motie (motie III, zie bijlage). 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (1013084) de raad conform voorstel (1013080): 
1. De Programmabegroting 2016 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vastte stellen; 
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019; 
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2016 binnen de kaders van deze 

Programmabegroting de lasten en baten binnen de (sub)programma's te realiseren, 
inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2016 en investeringen 2016. 

Stemming over motie II: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee is motie II aangenomen. 

Stemming over motie III: 
Voor: NAP (2), CU/SGP(1), GRR (2), OPA (3), NOVA (1), CDA (2) 11 
Tegen: W D (4), EVA (4), PvdA (2) 10 
Daarmee is motie III aangenomen, met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 

7. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.02 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
16 november 2015. 

De griffier, Jp^" De voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Motie Opzegging vertrouwen college 

Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 2 

| november 2015 
Constaterende dat, 

• Op 14 september 2015 de gemeenteraad het vertrouwen heeft opgezegd in het functioneren 
van wethouder Backbier, en hij dientengevolge ontslag heeft moeten nemen; 

• Coalitiepartij W D op 26 september 2015 het vertrouwen heeft opgezegd in de samenwerking 
met de andere coalitiepartijen, zijnde OPA, CDA en ChristenUnie/SGP; 

• Dit feit tot op heden niet heeft geleid tot het opzeggen van het vertrouwen van de 
gemeenteraad in het college, ondanks het wegvallen van de meerderheidsbasis in de 
gemeenteraad, noch in een ontslag op verzoek van de zittende wethouders; 

Overwegende dat, 

• Na het opzeggen van het vertrouwen door de W D in zijn coalitiepartners, er wordt gewerkt 
aan het vormen van een nieuwe meerderheid in de gemeenteraad; 

• Albrandswaard gebaat is bij snelle duidelijkheid over de status van het college, en daarmee 
over de draagkracht van handelingen en besluiten van het college; 

• Er ruimte moet zijn voor een snelle benoeming van een nieuw, stabiel college; 

Spreekt als zijn mening uit 

• Geen vertrouwen meer te hebben in verdere voortzetting van het college. 

Motie (rom.cijfer): _J_ 
Voor: 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Knaap M.BIok 
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ChristenUnie SWA AR D ALBRANDSWAARD 
Motie (rom.cijfer): J U 
Voor: \ j n x i n i e m 

Tegen: 

Aangenomen / verwofpen Motie Lastenverlaging Afvalstoffenheffing 

De gemeenteraad van Albrandswaard in vergadering bijeen 2 November 2015 
Constaterende dat: 

• De "reserve afvalstoffenheffing" een bedrag van 3.8 miljoen Euro bevat. Hetgeen 
blijkt uit dc begroting 2016 Albrandswaard. 

• De reserve vele malen groter is dan benodigd. Een bedrag van 1.5 miljoen Euro in de 
"reserve afvalstoffenheffing" is een reëel bedrag voor een goed werkbare situatie. 

• De jaarlijks bij alle huishoudens in Albrandswaard in rekening gebrachte 
afvalstoffenheffing een gebonden heffing is, die wettelijk niet voor andere doeleinden 
ingezet mag worden. 

• Overschotten op de jaarlijkse afvalstoffenheffing, vanwege de gebondenheid, alleen 
terecht kunnen komen in de "reserve afvalstoffenheffing". 

• Het geld in de "reserve afvalstoffenheffing" wettelijk niet voor andere doeleinden dan 
voor afvalstoffen ingezet mag worden. 

• Gezien de omvang van de reserve er ruimte is voor lastenverlaging. 
• Lastenverlaging bereikt wordt door eenmalig de jaarlijkse afvalstoffenheffing te 

verlagen voor de inwoners van Albrandswaard. 
Overwegende dat: 

• Alle huishoudens in Albrandswaard jaarlijks een aanslag voor afvalstoffenheffing 
ontvangen. 

• De gezamenlijke bijdrage van dc afvalstoffenheffing nog steeds hoger is dan de 
werkelijke uitgave. 

• Een eenmalige nader te bepalen kortingsheffing van de jaarlijkse afvalstoff erihefftng 
alle huishoudens in Albrandswaard ten goede komt. 

• Een eenmalige nader te bepalen kortingsheffing geheel gedekt kan worden uit de 
"reserve afvalstoffenheffing". De "reserve afvalstoffenheffing" blijft, na uitname 
voor de vrijstelling in 2016, nog steeds boven de reële grens voor een goed werkbare 
situatie. 

Verzoekt het college: 
• Zorg te dragen voor lastenverlaging door eenmalig, in 2016, een nader te bepalen 

korting op de afvalstoffenheffing te verlenen aan de huishoudens in Albrandswaard. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Fractie CDA Fractie CU/SGP Fractie OPA 
G.Schuitemaker F.P.van Zaaien L.Heezen, 
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N A P Aangenomen / verworpen 

ta l t i r canc jswcadrd 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 2 november 2015, 

Kennis genomen hebbend van de concept Programmabegroting 2016 behorende bij het 
raadsvoorstel 1013080, 

Constaterende dat 

• de concept Programmabegroting voor 2016 voorziet in een kunstgrasveld voor korfbal, 
• Kiwa ISA heeft geconstateerd dat ook op beide sportparken behoefte is aan een extra 

kunstgrasveld voor voetbal, 

De investering in het programma sport "2 kunstgrasvelden sportpark Polder" voor 2017 een jaar te 
vervroegen naar 2016 en te bestemmen voor een extra kunstgrasveld op sportpark De Omloop en 
een extra veld op sportpark Polder Albrandswaard, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Besluit 

Fractii NAP 
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