
Gemeente 
Albrandsi 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 OKTOBER 2015 
(verseonnr. 1023656) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
M. Blok (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
LH. Goudriaan (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) 
R.A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

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

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

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) en J.E. de Leeuwe (NAP) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur. 
Afwezig zijn de heer Van Meijbeek van de fractie W D en mevrouw De Leeuwe van de fractie NAP. 

Fractievoorzitter van de fractie W D legt een verklaring af over de stand van zaken rond een 
nieuwe coalitie en een nieuw college. Wethouder Van Ginkel en wethouder Van Wolfswinkel 
reageren op deze verklaring met een eigen verklaring. 

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
De heer Spoormaker namens Stichting Diaconaal en Informatiecentrum Albrandswaard, beter 
bekend als 'Het boerderijtje' zal inspreken bij agendapunt 9 over het marktinitiatief locatie 
Palsgraaf. 
De heer Bom heeft zich gemeld om een armoedeconvenant aan te bieden aan de raad. Hij leidt dit 
in en biedt het convenant aan samen met mevrouw Ripmeester en mevrouw Rensen van de 
werkgroep Armoede. 

3. HET VRAGENHALFUUR 
De fractie PvdA stelt vragen over de huisvesting van ouderen. Wethouder Van Wolfswinkel 
beantwoordt deze vragen. 
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4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 14 
SEPTEMBER (INCL. HET VERVOLG VAN 15 SEPTEMBER) 2015 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De fractie OPA verzoekt de agendacommissie om de raadsinformatiebrief met kenmerk 1005567 
over de evaluatie van de pilot buurtnetwerk Rhoon-noord te agenderen voor een Beraad & Advies. 
De fractie wil graag vragen stellen hierover aan het college en een aantal zaken uit de brief 
bespreken met de overige fracties. 
Voor het overige wordt de Lijst Ingekomen Stukken conform vastgesteld. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De Toezeggingenlijst wordt conform voorstel vastgesteld. 

7. HAMERSTUKKEN 

a. . De raad besluit: 
de rechtspositieregelingen van de BAR-organisatie, welke ter uitvoering van artikel 125 van de 
Ambtenarenwet zijn getroffen en waarin nadere regels zijn gesteld, overeenkomstig vast te stellen 
voor de griffier en de griffiemedewerkers, met dien verstande dat besluiten worden genomen door de 
raad of in delegatie door de werkgeverscommissie of in mandaat door de griffier. 

b. De raad besluit conform voorstel (1014751) 
1. De verordening gemeentelijke Ombudsman Albrandswaard 2016 (1014752) vastte stellen; 
2. Mevrouw mr. A.M. Zwaneveld te benoemen als ombudsman voor de gemeente 
Albrandswaard, per 1 januari 2016 tot 1 januari 2022; 
3. Mevrouw mr. D. I. Hendriks - van Wel te benoemen als plaatsvervangend ombudsman 
Albrandswaard, per 1 januari 2016 tot 1 januari 2022; 
4. Het benodigde extra budget van zes maal € 7525 (€ 45.150) te dekken uit de Reserve Sociaal 
Domein. 

c. De raad besluit: 
De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen ten aanzien van de Tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief 
Ontwikkelingsprojecten (MPOt) 2015 (kenmerk 1010791). 

8. MARKTINITIATIEF VOORBEREIDINGSKREDIET LAGEWEG-BAKKERSDIJK 

Stemming over het voorstel: 
Voor: CDA (2), W D (5), CU/SGP (1), NAP (1), EVA (5), PvdA (2) 
Tegen: OPA (3) 
16 stemmen voor, 3 stemmen tegen. 

Daarmee besluit de raad conform het voorstel (982550): 
1. het college de randvoorwaarden voor de bouw van vijf woningen op de locatie Lageweg-

Bakkersdijk in Rhoon, nader uit te laten werken 
2. een voorbereidingskrediet van € 12.500,- beschikbar te stellen, met als dekking de post 

'reserve ontwikkelingsprojecten marktinitiatieven' 
3. de geheimhouding op bijlage 5 'Samenstelling verkoopprijs' zoals opgelegd door het college, 

conform artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen 

9. MARKTINITIATIEF STARTOVEREENKOMST LOCATIE PALSGRAAF 
De heer Spoormaker van de Stichting Diaconaal en Informatiecentrum Albrandswaard spreekt in. 

De fractie EVA dient een motie in over het behoud van het dorpse karakter in Rhoon (zie bijlage, 
motie I) en een motie over de borging van maatschappelijke activiteiten in het Boerderijtje (zie bijlage, 
motie II). 
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Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform het voorstel (996523): 
1. Een voorbereidingskrediet van € 14.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar het 

marktinitiatief herontwikkeling locatie garage Palsgraaf, met als dekking de post 'reserve 
ontwikkelingsprojecten voorbereidingskredieten' 

2. Het college met de ontwikkelende partij een startovereenkomst aan te laten gaan. 
3. De geheimhouding op bijlage 5 'samenstelling verkoopprijs' zoals opgelegd door het college, 

conform artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen. 

Stemming over motie I (behoud dorpse karakter): 
Voor: W D (5), EVA (5), OPA (3), CDA (2), PvdA (1), NAP (1), CU/SGP (1) 
Tegen: PvdA (Mw. Rooimans) 
Daarmee is motie I aangenomen. 

Stemming over motie II (borging maatschappelijke activiteiten in het Boerderijtje): 
Voor: unaniem 
Tegen: 
Daarmee is motie II is aangenomen. 

10. OPLAADINFRASTRUCTUUR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform het voorstel (1000729): 
1. het college opdracht te geven tot het nader ontwikkelen van beleidsregels voor het realiseren 

van (openbare) oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op basis van het 
Vergunningenmodel 

2. geen oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren voordat er aanvullend een 
gedegen en onderbouwd beleid is ontwikkeld en vastgesteld 

3. de gemeente niet te laten mee-investeren in het realiseren, het plaatsen en/of exploiteren van 
(openbare) oplaadvoorzieningen 

4. bij aanvragen om laadvoorzieningen voorkeur te laten uitgaan naar realisatie van een 
oplaadvoorziening op eigen terrein 

5. in te stemmen met het heffen van leges bij het vergunningverlening. 

11. PLAATSEN ZONNEPANELEN OP GEMEENTELIJKE PANDEN 
De fractie W D dient een amendement in (zie bijlage, amendement A) over aanpassing van het 
genoemde krediet en het laten vervallen van punt a over de Sporthal Rhoon. 

Stemverklaring PvdA: fractie gaat akkoord met het besluit in het amendement, en laat de constatering 
en overwegingen aan de indienende fracties. 

Stemverklaring OPA: gaat akkoord met het amendement, maar wil alle opties openhouden voor de 
renovatie van de sporthal Rhoon. 

Stemming over amendement A: 
Voor: W D (5), EVA (5), OPA (3), CDA (2), PvdA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: NAP (1) 

3/7 



Daarmee is het amendement A aangenomen met 18 stemmen voor, 1 tegen. 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit de raad conform het voorstel (180969) en met inachtneming van amendement A: 
1. Een krediet groot € 488.750,- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen 

op de daken van drie gemeentelijke panden te weten: 
a. Vervallen. 
b. Sporthal Portland € 218.500,-
c. Buitendienst Rhoon € 270.250,-

2. De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 van de Gemeentewet op de 
financiële bijlagen te bestendigen tot na realisatie van de projecten; 

3. De financiële aspecten op te nemen in de programmabegroting 2015. 

12. ACHTERVANGOVEREENKOMST WOONVISIE 
Dit stuk wordt afgehamerd. 
Daarmee besluit de raad conform het voorstel (1007025): 
Vast te stellen de brief bedenkingen en wensen met kenmerk 1007295, waarin is vastgelegd dat er 
geen bedenkingen en wensen worden geuit ten aanzien van het sluiten van een 
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

13. HUISVESTING GEMEENTE 
Dit stuk wordt afgehamerd. 
Daarmee besluit de raad conform het voorstel (993040): 

1. Twee concepten huisvesting gemeente vast te stellen; 
2. QuickScan uit te voeren op twee concepten (Verspreid en Combi) op basis van de volgende 

criteria: 
a. Herkenbaarheid; 
b. Flexibiliteit; 
c. Multifunctioneel gebruik; 
d. Kansen toekomstige ontwikkelingen; 
e. Doorlooptijd (beschikbaarheid/realisatietijd); 
f. Bereikbaarheid; 
g. Financiële haalbaarheid; 

3. Gebruik te maken van resultaten klantonderzoeken en geen aanvullend onderzoek te doen 
naar wensen en behoeften van inwoners; 

4. Een voorbereidingskrediet van € 15.000 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve. 

14.SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering. 

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

De griffier, s ^ & Q / Da ^oorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Motte Behoud dorps karakter herontwikkeling Palsgraaf 

Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 12 oktober 2015 
Constaterende dat; 

• In bet raadsvoorstel 'voorbereidingskrediet marktinitiatief herontwikkeling locatie 
Garage Palsgraaf' gesteld is dat het pand Dorpsdijk 116 'Het Boerderijtje' wordt 
verkocht. 

• Indien de beoogde herontwikkeling haalbaar is het pand zal worden gesloopt. 
• Dit pand een monumentenstatus heeft. 
• Met de sloop één van de laatste, zowel niet het laatste, monument en daarmee 

bijzondere cultuurhistorische / architectonische waarde binnen het Dorpscentrum 
van Rhoon verdwijnt. 

• De gemeente het pand niet zal behouden en onderhouden en ook geen 
marktpartijen zijn gevonden die bereid zijn deze investering te doen en zonder 
onderhoud dit pand geen toekomst heeft. 

• Het pand midden in het dorpscentrum mogelijkheden voor verdere revitalisering 
vanjbetj*rrtnjm i n d e w e 8 s t a a t -

Overwegende dat: 
• Behoud van een dorps of historisch karakter bijdraagt aan de dorpse uitstraling van 

Rhoon centrum. 
• In de herontwikkeling aandacht moet zijn voor behoud of terugbrengen van dorps 

of historisch karakter, op deze centrum locatie. 
• Er meer voorbeelden zijn binnen Albrandswaard waar dit In ontwikkelingen is 

toegepast, zoals herontwikkeling 'Manege Bos', 'het koetshuis' en 'de schuur In 
Poortugaal Centrum'. 

Roept het college op; 
• in de herontwikkeling speciale aandacht te hebben voor de beeldkwaliteit en daarbij 

in het bijzonder aandacht te geven aan realiseren van een herontwikkeling met 
dorps karakter. 

• Daarbij actief met de ontwikkelaar zoeken naar mogelijkheden tot het inbrengen 
van historische verwijzingen in het ontwerp, bijvoorbeeld door het verwerken van 
originele 'cowtêwenvan 'het boerderijtje', zoals eerder bijvoorbeeld ook bij het 
Koetshuis is gebeurd. 

, / 
L. Goudriaan J. GardeHchik M.BIok 
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Motie Borging huisvesting maatschappelijke activiteiten 
Boerderijtje 

Indieners EVA fractie 
Woordvoerder Thomas van der Knaap 
Vergadering Vergadering gemeenteraad Albrandswaard, 

bijeen op 12 oktober 2015 
Constaterende dat in het raadsvoorstel 'voorbereidingskrediet marktinitiatief 
herontwikkeling locatie Garage Palsgraaf' gesteld is dat; 

• Het pand Dorpsdijk 116 'Het Boerderijtje' wordt verkocht. 
• De huidige huurder en dienst gebruikers te weten 'Stichting Diaconaal en 

Informatiecentrum Albrandswaard ' verder te noemen 'de stichting' een belangrijke 
functie Inde Albrandswaardse gemeenschap vervullen. 

• De koper een inspanningsverplichting heeft om de huidige huurder en diens 
gebruikers van het pand Dorpsdijk 116 alternatieve huisvesting in het centrum van 
Rhoon te bieden. 

• De gemeente dit proces omwille van zorgvuldigheid zal begeleiden. 
• De koper pas toestemming krijgt om tot sloop van het pand over te gaan als er 

voldaan is aan de voorwaarde tot herhuisvesting en het pand daadwerkelijk wordt 
ingebracht in een herontwikkeling van de locatie Palsgraaf. 

Overwegende dat: 
• Het beleid van de gemeente er op gericht is orn haar burgers zo lang mogelijk 

zelfstandig te laten participeren in de samenleving. 
• De Stichting door haar activiteiten daar een zeer positieve bijdrage aan levert. 
• Alle vrijwilligersactïviteiten in het Boerderijtje geen inkomsten genereren die een 

commerciële huur kunnen opbrengen. 
• Een inspanningsverplichting neerleggen bij de koper niet gelijk is aan een 'resultaat 

verplichting'. 
• Het alleen 'begeleiden' van het proces zich volgens het voorstel alleen richt op de 

'zorgvuldigheid' en niet op het 'zoeken van passende oplossingen'. 

Roept het college op; 
• Erop toe te zien dat herhuisvesting en de voorstellen daartoe plaats vinden onder 

realistische voorwaarden, rekening houdend met de financiële draagkracht van de 
stichting. 

• De gemeenteraad te informeren over het verloop van dit proces en het resultaat 
hiervan, zodat of en de wijze waarop invulling is gegeven aan herhuisvesting kan 
worden meegenomen in de overweging bij verdere besluitvorming in het proces van 
heronfi 

L. Goudriaan J. Gardertcftik M:Btok 
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Amendement I;WIH ; A 

voor VWOCSÜ £',•! ' 

Tegap . 

Mübrand\waofH A l b r a n d s w a a r d 

Alt»ran<1«w.Mrd 

AMENDEMENT 
De GeTwileiaac va i AJblamiswasrd. in vei gaoetin}; ÖI**»"I op 12 OVWÖer 2015. ter fe^K^lng wan 
hst raadsww'te* 1S0W3 'ffloatsen icroepanelen os gemeenieljle panden" 

CONSTATERENDE OAT: 

• Wj wx)fl»anöe« tt f i van een ökjuiïsamtwiilsöelexl h «r«ig»e<s>w9W<lns an vr r t r j i i 
* Er een sjtsidieL-esijii "Kir'ruiertng Omriem» Energie* lg( waarvoor een epdoefttittittMkking 

voor 23-1-2018 noodzak»!»* is 

OVERWEGENDE DAT: 

« Oe «petto Rhoon een crcwoVel is van Hei w»fH*i B*w«ri«(>tyt-»eoon'«>0<»»5 
• Oe gemeenteraad van Albrandswaard cp dr T-tmerrt geer üesissingen ;l<an; nemen mes 

bel/evkirir syl de feysrltiel R'iöon aaryeiiefi Ie* laadsvocffrïel over de ftrvwuspor 
aocommorJalles nc§ Desoraltefl m en nog öe&tjlen otent te worgen 

* Ofi amendement Vicrr.rnsge oestssngen airfiranl plaatsing van ranneoaretem cp de 
Sportfiöt Rhoor nies h de weg ?iceven le staan. 

» Met onder item 1 geroomd» krediet te wjagen n £ 4M HO.» en hen puit a ^aarSnai WKKXJ 
€70 15a * te laten ««veder 

En gaat ' 1 / de v t » van «• dag 

f -adle Wt> Albranrawaard f racae ClIA Ato-andswaarö f •acbeCtiratenUnei'SGP 

BESLUIT: 

V. Spruil-Reniin Gerold Söiuilentaker F P var>ZaÜel 
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