
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 16 NOVEMBER 2015 
(verseonnr. 1040305) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (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) 
CJ. 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) 

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

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

Afwezig: LH. Goudriaan (NOVA), R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00uur. 
De voorzitter start met een korte toespraak over de aanslagen in Parijs. 
Afwezig is de heer Goudriaan (NOVA) en de heer Van Meijbeek (WD). 
Aan de agenda worden twee agendapunten toegevoegd aan de hamerstukken: 
Agendapunt 7 onder e Instemmen Jaarverslag 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard (OPO) en agendapunt 7 onder f Benoeming leden auditcommissie. 

2. SPREEKRECHT 
De heer Dennis van der Ent heeft zich aangemeld om in te spreken over agendapunt 2, het 
marktinitiatief Rhoonsedijk 38. Hij zal bij agendapunt 10 het woord krijgen. 
Mevrouw Calon wil graag inspreken over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat. Zij 
spreekt in over het tv-programma van de NCRV, De Monitor, over privacybescherming van 
medische gegevens. 

3. VRAGENHALFUUR 
Fractie OPA heeft vragen over het compliment aan de mantelzorgers. 
Voor de beantwoording zorgt wethouder Van Wolfswinkel. 

Er zijn vragen van de fractie W D over de F15 fietsroute. 
De reactie wordt gegeven door wethouder Van Ginkel. 
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Tot slot zijn er nog vragen van de NAP over de privacybescherming van medische gegevens. 
Wethouder Van Wolfswinkel beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJSTEN RAADSVERGADERING 12 OKTOBER 2015 EN 2 
NOVEMBER 2015 
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1028116) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 
Alleen de brief van de Seniorenraad (1023135) wordt op verzoek van de fractie OPA in 
handen gesteld van de agendacommissie, ter agendering in een Beraad & Advies volgend 
jaar. De fractie wil de procedure die beschreven wordt in de brief graag bespreken. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De raad besluit (1012810) conform voorstel over de Toezeggingenlijst. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Vaststellen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Portland 

De raad besluit (1012710) conform voorstel (1012705) 
- De ingediende zienswijzen ontvankelijk en gegrond verklaren. 
- Het bestemmingsplan " Bedrijventerrein Portland " ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, waartoe ook de nota van 
zienswijzen, de staat van wijzigingen en het Beeldkwaliteitplan behoort; 
- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat de plankosten anderszins verzekerd zijn. 

b. Blauwe Verbinding 
De raad besluit (1013750) conform voorstel (1013747) 
Nu starten met realisatie Blauwe verbinding, deeltracé Rhoonse Baan, in afwijking op 
beslispunt 2b, raadsbesluit 136323. 

c. Opheffing Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Usselmonde 
De raad besluit (1016761) conform voorstel (1016731) 
- De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Usselmonde te liquideren per 30-6-2016; 
- De geheimhouding op de financiële bijlage, zoals door het college opgelegd, 
conform artikel 25 gemeentewet, te bekrachtigen. 

d. Aanwijzing lokale publieke media-instelling voor gemeente Albrandswaard 
De raad besluit (984672) conform voorstel (598350) 
Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Radio Omroep Stichting 
Albrandswaard aan te wijzen als lokale publieke media instelling in een aansluitende 
periode omdat: 
1. Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet aan de eisen van de mediawet 
2008; 
2. De samenstelling van het programma bepalend orgaan van RTV Albrandswaard/ 
ROSA representatief is voor belangrijke maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen; 
3. Radio Omroep Stichting Albrandswaard de afgelopen jaren bewezen heeft een 
goede invulling te geven aan hun opdracht als lokale media instelling; 
4. Radio Omroep Stichting Albrandswaard in hun samenwerkingsvoorstel als doel 
heeft om de komende vijfjaar in te zetten om de samenwerking met bar Media zo 
vorm te geven dat er over vijfjaar een aanvraag wordt gedaan door een nieuwe 
stichting die uit beide huidige stichtingen is ontstaan. 

e. Instemmen Jaarverslag 2014 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Albrandswaard (OPO) 
De raad besluit (1006955) conform voorstel (1006944) 
In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Albrandswaard. 
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f. Benoeming leden auditcommissie 
De raad besluit (1031997) 
Mevrouw J. Ram (GRR) en de heer L. Goudriaan (NOVA) als leden 
en mevrouw S. Remijn-Korteweg (GRR) als plaatsvervangend lid van de 
auditcommissie te benoemen. 

8. MOBIELE CAMERA-UNIT 
Stemming over het voorstel: 
Voor: CU/SGP (1), W D (3), OPA (3), CDA (2), GRR (2) (11) 
Tegen: NAP (2), EVA (4), PvdA (2) (8) 

Daarmee besluit (191579) de raad conform het voorstel (188130): 
1. Akkoord te gaan met de aanschaf van een Mobiele Camera Unit; 
2. De Mobiele Camera Unit na aanschaf in bruikleen onder te brengen bij de nationale politie, 

basisteam Oude Maas; 
3. Een krediet van €60.000,- beschikbaar stellen. De kapitaallasten (€ 13.800,-) voor 2016 

2017 te dekken uit het overschot van 2015 en dit te verwerken in de jaarrekening 2015. De 
kapitaallasten 2018 e.v. te verwerken in de 1e tussenrapportage 2016. 

9. ZIENSWIJZE WERKPLAN METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG (MRDH) 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (1017245) de raad conform het voorstel (1017245): 
- Een zienswijze indienen over het concept werkplan 2016 van de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag; 
- Dit besluit kenbaar maken middels bijgevoegde brief (1017283). 

10. VOORBEREIDINGSKREDIET MARKTINITIATIEF RHOONSEDIJK 38 
Inspreker Dennis van der Ent krijgt de gelegenheid in te spreken. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (982597) de raad conform het voorstel (982596): 
1. het college de randvoorwaarden voor de mogelijke bouw van bedrijfsbebouwing, de 

(her)indeling en de vergroting van het bestemmingsvlak aan de Rhoonsedijk 38 in 
Poortugaal, nader uit te laten werken; 

2. een voorbereidingskrediet van € 12.000,- beschikbaar te stellen, met als dekking de post 
"reserve ontwikkelprojecten voorbereidingskredieten"; 

3. B&W de startovereenkomst aan te laten gaan met de initiatiefnemer. 

11. WIJZIGING GR KOEPELSCHAP EN GR NATUUR- EN RECREATIESCHAP 
IJSSELMONDE 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (1012851, 1012836) de raad conform het voorstel (1012830): 
Ten aanzien van de GR Koepelschap: 
1. Toestemming te verlenen voor toetreding van het College en de colleges van de overige 

deelnemers alsmede Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de gemeenschappelijke 
regeling; 

2. Het wijzigingsbesluit vast te stellen. 

En ten aanzien van de GR IJsselmonde: 
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1. Toestemming te verlenen voor toetreding van het College en de colleges van de overige 
deelnemers alsmede Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tot de gemeenschappelijke 
regeling; 

2. Het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied 
IJsselmonde vast te stellen. 

12. ZIENSWIJZE BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2e TR 2015 GR BAR-ORGANISATIE 
De fractie EVA dient een amendement in (zie bijlage, amendement A) om de zienswijzebrief 
aan te passen. 

Stemming over amendement A: 

Daarmee besluit (1013647) de raad conform het voorstel (1011422), met in achtneming van  
het amendement A: 
1. De 2e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie ter kennisgeving aan te nemen; 
2. Een zienswijze op de begrotingswijzigingen 2e tussenrapportage 2015 van de GR BAR-

organisatie in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief met nummer 1014070, met de 
volgende aanpassingen: 

"De begrotingswijzigingen ... van opmerkingen." 

Vervangen door: 

De begrotingswijzigingen in deze 2e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie geven 
ons reden tot het maken van de volgende opmerkingen: 

• De in de tussenrapportage genoemde afwijkingen zijn onvoldoende onderbouwd, 
evenals de beoogde maatregelen en de effecten die die maatregelen tot gevolg 
hebben, om te voorkomen dat er feitelijk moet worden nabetaald. Wij verwachten dat 
deze onderbouwing en maatregelen onderdeel zijn van een volgende rapportage. 

• Tevens is in de RIB van 10 november gerefereerd aan een DB besluit, waarin in het 
vervolg 'toestemming wordt gevraagd' bij dreigende urenoverschrijding. Wij 
verwachten dat dergelijke gevallen voorzien zijn van een onderbouwing waarin; 
o Is aangegeven wat er tot nu toe is ondernomen om de verwachte afwijking 

binnen de BAR organisatie op te lossen 
o Is aangegeven welke oplossingen of alternatieven er zijn om deze afwijking in 

de toekomst te voorkomen 
o Is aangegeven waarom deze afwijking gerechtvaardigd is 

13. SLUITING 
De voorzitter sluit om 22.51 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 14 december 2015. 

De griffier, De voorzitter, 

Voor: W D (3), PvdA (2), NAP (2), EVA (4) 
Tegen: OPA (3), CDA (2), GRR (2), CU/SGP (1) 
Daarmee is amendement A aangenomen. 

(11) 
(8) 

Stemming over het geamendeerde voorstel: 
Voor: EVA (4), W D (3), NAP (2), PvdA (2), CU/SGP (1) 
Tegen: OPA (3), GRR (2), CDA (2) 

(12) 
(7) 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Amendement 
Indieners 
Woordvoerder 
Vergadering 

Zienswijze 2e TR GR BAR 
EVA fractie 
Thomas van der Knaap 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering 
bijeen op 16 november 2015 

Besluit: 
Beslispunt 2 van besluit 'Zienswijze begrotingswijzigingen 2 e tussenrapportage 2015 GR 
BAR-organisatie', te vervangen door: 

2. Een zienswijze op de begrotingswijzigingen 2e tussenrapportage 2015 van de GR BAR-organisatie 
in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief met nummer 1014070, met de volgende 
aanpassingen: 

- "De begrotingswijzigingen ... van opmerkingen." 

Vervangen door: 

De begrotingswijzigingen in deze 2» tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie geven ons 
reden tot het maken van de volgende opmerkingen: 

• De in de tussenrapportage genoemde afwijkingen zijn onvoldoende onderbouwd, 
evenals de beoogde maatregelen en de effecten die die maatregelen tot gevolg 
hebben, om te voorkomen dat er feitelijk moet worden nabetaald. Wij verwachten 
dat deze onderbouwing en maatregelen onderdeel zijn van een volgende 
rapportage. 

• Tevens is in de RIB van 10 november gerefereerd aan een DB besluit, waarin in het 
vervolg 'toestemming wordt gevraagd' bij dreigende urenoverschrijding. Wij 
verwachten dat dergelijke gevallen voorzien zijn van een onderbouwing waarin; 
o Is aangegeven wat er tot nu toe is ondernomen om de verwachte afwijking 

binnen de BAR organisatie op te lossen 
o Is aangegeven welke oplossingen of alternatieven er zijn om deze afwijking in de 

toekomst te voorkomen 
o Is aangegeven waarom deze afwijking gerechtvaardigd is 

En gaat ove^jbt de orde van de dag, 

Fractie EVAJ 

T.W. van der Knaap Amendement (letter): A 
Voor: W O U , ) , r V c i / H n , W A P ( M . t V A l H ) 

Tegen: oPA ( i ), r_OA Ll), GfiJL. U), CUJóüPU 
C8 3 

Aangenomen / vemorpen 
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