
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 30 JUNI 2015 
(verseonnr. 1000828) 

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) 
V.H. Spruit (WD) 
M. Blok (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
T.W. van der Knaap (EVA) 
R. van Zijl (EVA) 
LM. Heezen (OPA) 
W. Verduijn (OPA) 
F. B. van der Stam (OPA) 
G. Schuitemaker (CDA) 
C.J. van Toornburg (CDA) 
H. J. van der Graaft (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

J. Gardeitchik (plv. voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

Afwezig: H.C. Wagner (voorzitter), L.H. Goudriaan (EVA) 

I. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 
Afwezig zijn de heer Wagner (voorzitter) en de heer L.H. Goudriaan (EVA). 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er heeft één inspreker zich gemeld. De heer van der Ent spreekt in over het gemeenschapsfonds. 

3. VRAGENHALFUUR 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 JUNI 2015 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN 
De fractie NAP verzoekt de Raadsinformatiebrief (RIB) over Huisvesting scouting te agenderen 
voor een Beraad en Advies. Dit omdat de RIB geen antwoord geeft op (alle) vragen die door de 
NAP over dit onderwerp zijn gesteld. 
De fracties NAP en W D verzoeken de RIB over het Trefpunt te agenderen voor een Beraad en 
Advies. De NAP geeft aan dat het Trefpunt al 20 jaar op zoek is naar nieuwe huisvesting. De W D 
wil de RIB agenderen vanwege de urgentie, omdat de huur van de huidige locatie is opgezegd. 
De raad besluit voor het overige conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 
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6. TOEZEGGINGENLIJST 
De heer van de Graaff (PvdA) mist twee toezeggingen vanuit het Beraad en Advies van 16 juni jl.: 

Het doorrekenen van de exploitatiekosten sportaccommodaties 
De nadere verklaring van de € 110.000 die uit het sociaal deelfonds wordt gehaald ten 
behoeve van ambtelijke capaciteit. 

De heer Steger (NAP) merkt op dat het onderhoud van de gymzalen nog niet in orde is. Deze 
toezegging wordt niet afgedaan. 
Ook de toezegging over de huisvesting Scouting wordt niet afgedaan. De heer Steger (NAP) geeft 
aan dat de RIB geen antwoord geeft op de gestelde vragen. 

6. HAMERSTUKKEN 

a. Vaststellen Programma van Eisen aanbesteding accountantsdiensten; 
De raad besluit conform voorstel (190566): 
1. In te stemmen met het bestek voor de Europese (openbare) aanbesteding van de 

accountantsdiensten om te komen tot een gezamenlijke accountant voor de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de GR BAR-organisatie. 

2. Als vertegenwoordigers voor de gemeente Albrandswaard in de beoordelingscommissie aan te 
wijzen de heren M. Bianchi en H. van der Graaff en mevrouw E. van der Matten als adviseur. 

b. Vaststellen Verordening Woonruimtebemiddeling; 
De raad besluit conform voorstel (180786): 
Vast te stellen de verordening 'Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015' versie 22 april 
2015. 

c. Vaststellen Bestemmingsplan Johannapolder; 
De raad besluit conform voorstel (123737): 
1. De ingekomen zienswijzen ontvankelijk en ongegrond verklaren. 
2. De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, zoals aangegeven in de 'nota van 

zienswijze' vast te stellen. 
3. Het bestemmingsplan "Johannapolder" vast te stellen. 

d. Vaststellen Zienswijze Begrotingswijzigingen 1e Tussenrapportage 2015 GR BAR-
Organisatie; 
De raad besluit conform voorstel (188504): 
De gemeenteraad besluit om geen opmerkingen te maken ten aanzien van de 
begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie en bijgevoegde (concept) 
zienswijze met nummer 188552 te versturen aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie. 

e. Vaststellen Brief aan deelnemende raden Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor 
Landschapstafel; 
De raad besluit conform voorstel (189185): 
1. De gelden van een eventuele restitutie vanuit het overtollig weerstandsvermogen van het 

NRIJ te reserveren voor landschapstafel IJsselmonde; 
2. De overige NRIJ-deelnemers een briefte sturen met daarin de suggestie hetzelfde te doen 

met de door een ieder te ontvangen NRIJ-restitutie; 
3. In relatie tot de oprichting van de landschapstafel met partijen t.z.t. af te stemmen over de 

besteding van de gereserveerde gelden. 

f. Bekrachtigen geheimhouding 
De raad besluit conform voorstel (189185): 
1. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage "Rapportage risico-analyse 

vennootschapsbelasting gemeente Albrandswaard" van april 2015 (kenmerk 165488) van 
raadsinformatiebrief 165486 en hetgeen daarover besproken is in de Auditcommissie van 10 
juni 2015 op grond van artikel 25 Gemeentewet te bekrachtigen. 

2. De door het college opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is in de besloten Beraad 
& Adviesvergadering Welzijn van 15 juni 2015 op grond van artikel 25 Gemeentewet te 
bekrachtigen. 

3. De door het college opgelegde geheimhouding op hetgeen besproken is over de jaarrekening 
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van de OMMIJ in de besloten Beraad & Adviesvergadering Ruimte van 22 juni 2015 op grond 
van artikel 25 Gemeentewet te bekrachtigen. 

7. VERHUIZING PEUTERSPEELZAAL PINOKKIO 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (184073): 
1. Een subsidie aan Stichting Peuterwerk Albrandswaard van maximaal € 40.000 beschikbaar te 

stellen voor de verhuizing van Peutergroep Pinokkio; 
2. Deze maximale bijdrage aan Stichting Peuterwerk Albrandswaard te dekken uit de reserve 

nieuwbouw Instroompunt ad € 145.000; 
3. Het overige bedrag van de reserve nieuwbouw Instroompunt ad € 105.000 te storten in de 

Algemene reserve. 

8. ZIENSWIJZE OP KADERBRIEF GR JEUGDHULP 
De fractie NAP dient een mondeling amendement in (amendement A) dat luidt: 
De zin 'de specialistische hulp verder af te bouwen' te schrappen 

De fracties EVA en NAP dienen een mondeling amendement in (amendement B) dat luidt: 
De volgende nieuwe alinea toe te voegen: 
Rondom de betaling merken wij nog het volgende op. Betaling vindt plaats na facturatie wanneer 
de hiervoor overeengekomen noodzakelijke informatie is verstrekt een en ander in lijn met 
wetgeving die hierop van toepassing is met bijzondere aandacht voor de Wet op de Privacy en het 
medisch beroepsgeheim. 

Stemming over amendement A 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is amendement A aangenomen. 

Stemming over amendement B 
Voor: unaniem 
Tegen: -
Daarmee is amendement B aangenomen. 

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

Daarmee besluit de raad conform voorstel en inclusief de amendementen A en B (179024): 
Bijgaande conceptreactie, met kenmerk 179049, m.b.t. de kaderbrief 2016 vast te stellen en te 
verzenden aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

9. BESTEMMINGSPLAN ALBRANDSWAARD NOORD 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (174970): 
1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan "Albrandswaard Noord " 

ontvankelijk verklaren; 
2. Instemmen met de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen, zoals aangegeven in 

de 'nota van zienswijze en beantwoording'; 
3. Het bestemmingsplan " Albrandswaard Noord " ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen, waartoe ook de nota van zienswijzen, de staat van wijzigingen en de 
visie beeldkwaliteit linten; 
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4. Voor de nieuwe concrete ontwikkelingen geen exploitatieplan vast te laten stellen omdat de 
kosten anderszins verzekerd zijn door middel van de anterieure overeenkomsten 
(exploitatieovereenkomst). 

10. GEMEENSCHAPSFONDS 
Inspreker de heer van der Ent 

Stemming over het voorstel: 
Voor: PvdA, EVA, CDA, OPA, VVD en de heer Steger (NAP) 
Tegen: mevrouw de Leeuwe (NAP) 

Daarmee besluit de raad conform voorstel (166132): 
1. De ondersteunende middelen voor het Actieprogramma Toekomstvisie, te weten de 

voucherregeling, de website Albrandswaard in Actie en het 'community management', over te 
dragen aan de Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard (StGA). 

2. Voor de uitvoering van de voucherregeling de reeds in raadsbesluit 89223 genoemde € 
20.000,- over te maken aan het Gemeenschapsfonds en dit te dekken uit de algemene 
reserve. 

3. Een éénmalig krediet van in totaal € 10.000,- beschikbaar te stellen voor inzet vanuit de 
gemeentelijke organisatie voor de website Albrandswaard in Actie en 
advisering/ondersteuning bij het 'community management' in 2015 en 2016 en dit te dekken 
uit de algemene reserve. 

4. De onderdelen van het Actieprogramma 2013-2014 die nog niet zijn voltooid op te nemen in 
pepperflow-rapportages. 

11. MARKTINITIATIEF KRUISDIJK 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (184907): 
1. een voorbereidingskrediet van € 6.268,- beschikbaar te stellen, met als dekking de post 

"reserve ontwikkelprojecten marktinitiatieven". 
2. het college opdracht te geven om de randvoorwaarden voor de bouw van bedrijfsbebouwing 

aan de Kruisdijk 10 in Poortugaal, nader uit te werken. 

12. ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2016 KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (194385): 
Geen opmerkingen te maken op de programmabegroting 2016 Koepelschap, overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief (nr. 194388) 

13. ZIENSWIJZE OP JAARSTUKKEN 2014 OMMIJ 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit de raad conform voorstel (194994): 
1. Geheimhouding op de jaarrekening, zoals door het college opgelegd, te bekrachtigen. 
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde(OMMIJ) 2014 
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14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering. 

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

De griffier, De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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