
Gemeente 
Albrandsi 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 JUNI 2015 
(verseonnr. 593444) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn-Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
M. Blok (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
LH. Goudriaan (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. Gardeitchik (plv. voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

Afwezig: R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD), T.W. van der Knaap (EVA), H. C. Wagner (voorzitter) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
Afwezig zijn de heer Van der Knaap (EVA) en de heer Van Meijbeek (WD). 
Wethouder Goedknegt (loco-burgemeester) doet een mededeling over de medische situatie 
van de heer Wagner. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
De heer Zoeteman heeft zich aangemeld om in te spreken over het onderwerp 'vaststelling 
wijzigingsplan Rijsdijk-Achterdijk", zo ook de heer Groeneveld. Zij krijgen bij agendapunt 8 het 
woord. 
De heer Bender spreekt in over het centrumplan en horecabeleid. 
De heer Van der Linde spreekt in over de polder Albrandswaard. 

3. VRAGENHALFUUR 
De fractie EVA stelt vragen over Polder Albrandswaard. Wethouder Goedknegt beantwoordt 
de vragen. 
De fractie NAP stelt vragen over de kosten en beleid van sport. Wethouder Van Ginkel 
beantwoordt de vragen. 
De fractie NAP stelt tevens vragen over de CAI. Wethouder Van Ginkel beantwoordt de 
vragen. 
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Daarna stelt de fractie NAP vragen over de routes van het leerlingenvervoer. Wethouder Van 
Wolfswinkel beantwoordt de vragen. 
Tot slot stelt de fractie NAP vragen over de niet-verwijderde bouwwerken conform 
bestemmingsplan (scouting). Wethouder Van Wolfswinkel beantwoordt de vragen. 

4. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING 11 MEI 2015 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De fractie PvdA vraagt de agendacommissie over te gaan tot agendering van de 
Raadsinformatiebrief over de uitspraak van de Raad van State over Rhoon Dorp (181696), 
gelet op het feit dat de ontwikkeling van het centrum van Rhoon al jaren een belangrijk thema 
is in de raad. Daarnaast vraagt de PvdA de agendacommissie de Raadsinformatiebrief 
(184042) over de Stand van zaken SEVP te agenderen in een Beraad & Advies, gelet op de 
inhoud van de brief in relatie tot het eerder genomen raadsbesluit. 
De fractie NAP vraagt de Raadsinformatiebrief (185503) over de opvolging van de 
aanbevelingen van de RKC over het jeugdbeleid te agenderen, zodat de raad betrokken wordt 
bij de monitoring. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De fractie NAP geeft aan dat de raad over de CAI niet de genoemde raadsinformatiebrief 
heeft ontvangen. Toezegging dus nog 'in behandeling' laten staan. 
De fractie NAP geeft ook aan dat bij de toezegging over Onderhoud gymzalen in de praktijk 
nog steeds ongezonde schimmelplekken bestaan in de gymzalen. Zolang dit niet is hersteld 
kan de toezegging op 'in behandeling' blijven staan. 
De toezeggingenlijst wordt voor het overige conform vastgesteld. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Financiële en controleverordening NRIJ: niet aangeleverd. 
b. De raad besluit conform voorstel (171363): 

1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting 2016 GR BAR-
organisatie en 

2. bijgevoegde (concept) zienswijze met nummer 171551 te versturen aan het 
dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie. 

c. De raad besluit conform voorstel (174136): 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in 
te dienen, waarmee wordt aangegeven geen reden te zien tot het maken van 
opmerkingen, overeenkomstig bijgevoegde brief (Verseonnummer: 174142). 

d. De raad besluit conform voorstel (176449): 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de 1e begrotingswijziging 2015 van 
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) in te dienen overeenkomstig 
bijgevoegde brief (176454) en de jaarstukken 2014 voor kennisgeving aan te nemen. 

e. De raad besluit conform voorstel (177544): 
1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting van de 
Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond en 
2. bijgevoegde zienswijze met kenmerk 177888 te versturen naar de GGD Rotterdam-
Rijnmond. 

f. De raad besluit conform voorstel (172810): 
een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling 
SVHW in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief 172815. 

g. De raad besluit conform voorstel (173868): 
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een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief (174144). 

h. De raad besluit conform voorstel (173464): 
1. Een lening van € 2.500.000,- aan de GEM CV Essendael te verstrekken. 
2. De lening te verstrekken - conform bijgevoegde geldleningsovereenkomst - voor 
een periode van vier jaar tegen een "staatssteunproof rentepercentage van 4,34%. 
3. De directeur B A. Losekoot van de GEM CV Essendael te machtigen om als 
directeur (vertegenwoordiging gemeente Albrandswaard) van de GEM CV Essendael 
deze geldlening te ondertekenen. 

i. De raad besluit: 
Mevrouw M. Vergouwe (EVA) te benoemen tot burgerraadslid en commissielid 

j . Vaststelling bestemmingsplan Johannapolder: dit punt wordt doorgeschoven naar de 
raad 7 juli 2015. 

k. De raad besluit conform voorstel (189403): 
Het contract met de Nationale Ombudsman op te zeggen per 1 januari 2016, vóór 1 
juli 2015. 

8. VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN RIJSDIJK-ACHTERDIJK 
Verklaring van mevrouw Remijn (WD): zij onthoudt zich van stemming, daar zij omwonende  
is en dus belanghebbende. 

De heer Zoeteman (projectontwikkelaar) spreekt in. 
De heer Groeneveld (Groep van 6, namens bewoners) spreekt in. 

Ordevoorstel NAP: men wil graag de overeenkomst inzien die vanavond is getekend 
(sideletter, overeenkomst tussen de Groep van Zes en de ontwikkelaar, die ingaat op de 
tekeningen die de ontwikkelaar nog gaat indienen en die het vervolgtraject makkelijker maakt). 
Er wordt een kwartier geschorst om de overeenkomst te kunnen lezen. 

Stemming over het voorstel 
Voor: CU/SGP (1), CDA (2), W D (4), OPA (3), PvdA (2), EVA (4) (16) 
Tegen: NAP (2) 
(Mevrouw Remijn van de W D onthoudt zich van stemming) 
Met 16 stemmen voor en 2 tegen is het voorstel aangenomen. 

Daarmee besluit de raad: 
1. In te stemmen met de ontwikkelingsovereenkomst "Rijsdijk - Achterdijk", onder 

aanvaarding van geheimhouding op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet; 
2. Het Ontwerp Wijzigingsplan "Rijsdijk-Achterdijk" voor kennisgeving aan te nemen; 
3. De vaststelling van het Wijzigingsplan "Rijsdijk-Achterdijk" te delegeren aan het College 

van B&W. 

9. ZIENSWIJZE CONCEPTJAARREKENING 2014 BAR-ORGANISATIE 
De voorzitter van de auditcommissie, de heer Schuitemaker, licht de bespreking van het 
voorstel in de auditcommissie toe en adviseert de raad in te stemmen met het raadsvoorstel. 

Toezegging wethouder Van Ginkel: zij koppelt de discussie over de zienswijze van deze raad 
in het AB, DB en management terug naar de raad. 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 
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Tegen: -
Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen. 

Daarmee besluit de raad: 
Over de volgende onderwerpen opmerkingen te maken in het zienswijzeproces 
Jaarstukken 2014 GR BAR-organisatie door bijgevoegde zienswijze 160498 te versturen 
aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie: 

10. ZIENSWIJZE ONTWERPBEGROTING 2016 NATUUR- EN RECREATIESCHAP 
IJSSELMONDE (NRIJ) 
Het CDA dient een amendement in (bijlage A). Dit wordt later ingetrokken. 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Het raadsvoorstel is aangenomen. 

Daarmee besluit de raad: 
- Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de programmabegroting 2016 Natuur- en 

Recreatieschap IJsselmonde. 
11. SLUITING 

De voorzitter staat stil bij het afscheid van gastvrouw Wil Beckers. 
De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
30 juni 2015. / / 

Zienswijzeproces 
Positie BAR-organisatie 
Kwaliteit beleidsvoorstellen 
Controlefunctie 
Investeringskredieten en financiële schattingen 
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Amendement (letter): / A 
Voor: 

Tegen: 

Aangenomen / verworpen 
ALBRANDSWAARD 

AMENDEMENT 
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 8 juni 2015, 

Kennisgenomen hebbend van het raadsbesluit "Zienswijze programmabegroting Natuur en 
Recreatieschap IJsselmonde 2016" met BBV nummer 186168 

Besluit.' 
Het raadsbesluit "Zienswijze programmabegroting Natuur en Recreatieschap IJsselmonde 2016" 
Als volgt te wijzigen: 

Na de tekst: 
Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de programmabegroting 2016 Natuur en 
Recreatieschap IJsselmonde. 

Toevoegen: 
Een brief uit te laten gaan aan alle raden van gemeenten die deelnemen aan het NRIJ, en aan 
Gedeputeerde Staten (GS), met daarin opgenomen de tekst (of woorden van gelijke strekking): 

Betreft: verzoek om gelden uit een eenmalige teruggave NRIJ te reserveren voor landschapstafel 
IJsselmonde. 
Geachte raad, Volgens besluit van 3 april 2015 van het DB van het NRIJ zullen deelnemende partijen 
een eenmalige uitkering ontvangen, te verrekenen met de bijdragen over 2015. Dit omdat het 
weerstandsvermogen meer dan toereikend blijkt. Met de uitkering is een totaalbedrag gemoeid van € 
840.000 over alle deelnemende partijen. 
Dezelfde partijen als de deelnemers aan het NRIJ zijn ook betrokken aan de oprichting van de 
Landschapstafel IJsselmonde, welke organisatie betrekking heeft op dezelfde werksfeer als waarin het 
NRIJ opereert - ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen - maar waaraan het tot op heden 
aan een adequate financiering voor apparaatskosten en werkzaamheden ontbreekt. 
Wij willen u berichten dat Albrandswaard van plan is de te ontvangen gelden op een 
bestemmingsreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te plaatsen. 

Bij deze verzoeken wij uw organisatie, uw deel van de teruggave eveneens op een 
bestemmingsreserve ten behoeve van de Landschapstafel IJsselmonde te plaatsen. 
De vrijgekomen gelden kunnen dan in de nabije toekomst in onderling overleg en afstemming worden 
ingezet op het oorspronkelijk beoogde werkveld. Op deze wijze wordt een eerste aanzet gegeven voor 
de vereiste financiering van de Landschapstafel. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie CDA, 
Gerard Schuitemaker Han van Toornburg / , — 
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