
Gemeente 
Albrandsi 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 11 MEI 2015 
(verseonnr. 189574) 

Aanweziq: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
J.G. Ram-van Mourik (WD) 
S.M. Remijn- Korteweg (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (WD) 
B. G. Euser (EVA) 
J. Gardeitchik (EVA) 
L.H. 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) 
J.E. de Leeuwe (NAP) 
R.A. Steger(NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 

H.C. Wagner (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: -

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken. 

3. AFSCHEID VAN DE HEER B.G. EUSER ALS RAADSLID 
De heer Wagner spreekt de heer Euser en de aanwezigen. Daarna spreekt de heer Euser de 
aanwezigen toe. 
Vervolgens krijgen de heer Van der Knaap (fractievoorzitter EVA) en de heer Schuitemaker 
(namens de coalitie) het woord. 

4. TOELATING MEVROUW M. BLOK TOT RAADSLID 
Er wordt een Commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld. Hierin nemen deel: 
Mevrouw Ram (WD), mevrouw De Leeuwe (NAP) en de heer Heezen (OPA). 
Er wordt geschorst voor het onderzoek. 
De commissie adviseert mevrouw Blok toe te laten als raadslid van de raad van 
Albrandswaard (zie bijlage). De raad besluit hiertoe unaniem. 
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5. BEËDIGING MEVROUW M. BLOK TOT RAADSLID 
Mevrouw Blok wordt door raadsvoorzitter de heer Wagner beëdigd, zij legt de belofte af. 
Er wordt kort geschorst voor felicitaties. 

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

7. VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE RAADSVERGADERING VAN 7 
APRIL 2015 (INCL. VOORTZETTING OP 13 APRIL) 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

8. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De OPA-fractie verzoekt de agendacommissie om voor RIB 167899, de beantwoording van 
het college van vragen van deze fractie over BOA's, een plek te vinden voor bespreking ervan 
in een Beraad & Advies. 
Voor het overige wordt de Lijst Ingekomen Stukken conform voorstel vastgesteld. 

9. TOEZEGGINGENLIJST 
De NAP verzoekt staat van onderhoud van de gebouwen terug te zetten op de lijst. 
Over de veiligheid gymzalen en legionellagevaar merkt de NAP op dat er nog één punt 
resteert, namelijk de schimmelplekken op de wanden. Deze toezegging blijft nog even staan. 
Voor het overige wordt de lijst conform vastgesteld. 

10. HAMERSTUKKEN 
a. Verordening Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard 2015 
De raad besluit conform voorstel (16511): 
De Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Albrandswaard 2015 vast te stellen. 

11. HERBENOEMING EN BEËDIGING LEDEN REKENKAMERCOMMISSIE EN BENOEMING 
VOORZITTER VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE 

De raad stemt unaniem voor de herbenoeming van de rekenkamercommissieleden. 

Daarmee besluit de raad: 
Te herbenoemen en te beëdigen als leden van de Rekenkamercommissie gemeente 
Albrandswaard tot aan 1 januari 2019: 
• De heer mr. N. van Eek, geboren te Dordrecht op 16 februari 1946, woonachtig in 

Rotterdam; 
• De heer drs. A.L.C. Leijs, geboren te Dordrecht op 10 mei 1964, woonachtig in 

Dordrecht; 
• De heer drs. J.W. Verheij, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1970, woonachtig in 

Rotterdam, 
Te beëdigen als zittend lid van de Rekenkamercommissie gemeente Albrandswaard: 
• Mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer; 
Te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie: 
• De heer drs. J.W. Verheij. 
Alle leden van de rekenkamercommissie worden beëdigd door de heer Wagner. 

12. BESTUURLIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN 
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Stemverklaring NAP: 
Stemt voor met veel tegenzin, daar gemeente Albrandswaard weinig keuze heeft dan 
meegaan in deze samenwerkingsvorm met als centrumgemeente Rotterdam. Daarmee heeft 
gemeente Albrandswaard wel alle verantwoordelijkheid voor de inwoners die dit onderwerp 
treft, maar geen invloed op de uitvoering van het beschermd wonen. 

Stemming over het voorstel 
Voor: unaniem 

Daarmee besluit de raad: 
1. In te stemmen met de Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 

2015 tot en met 2016 
2. Toestemming te verlenen aan het college als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Wet 

gemeenschappelijke regeling om op het gebied van Beschermd Wonen in de zin van 
artikel 1.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 een regeling tot samenwerking 
aan te gaan met de regiogemeenten Barendrecht, Capelle aan den Ussel, Krimpen 
aan den Ussel, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam. 

13. SLUITING 
De voorzitter sluit om 21.26 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 
8 juni 2015. 
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RAPPORT RAADSCOMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN 

Aan de gemeenteraad van Albrandswaard 
Hofhoek 5 
3176 PD Poortugaal 

De COMMISSIE uit de gemeenteraad van Albrandswaard in wier handen werden gesteld 
de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Blok, M. 
(Marjolein) (v), op dinsdag 14 april 2015 benoemd tot lid van de gemeenteraad van 
Albrandswaard, rapporteert de gemeenteraad van Albrandswaard, dat zij bovengenoemde 
bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot zijn/haar toelating als lid van de gemeenteraad van 
Albrandswaard. 

Plaats: Poortugaal 
Datum: 11 mei 2015 

De commissie voornoemd, 
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