Gemeente
Albrandswaard
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 2 FEBRUARI 2015
(verseon nr. 144539)
Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
A. van Klaveren (WD)
J.G. Ram-van Mourik (WD)
S M. Remijn- Korteweg (WD)
V.H. Spruit-Remijn (WD)
R. Moret (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. Er zijn geen afwezigen.
Hij staat stil bij het overlijden van oud-raadslid Ron Sla. De voorzitter vervolgt na een moment
stilte de vergadering.
Ten aanzien van de agenda geeft de PvdA-fractie aan een motie vreemd aan de orde van de
dag in te dienen. Dit wordt toegevoegd als agendapunt 7a op de agenda.
De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld.

2. SPREEKRECHT
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond.
3.

HETVRAGENHALFUUR
De OPA-fractie stelt vragen over de gemeente en Delta Psychiatrisch Centrum. Wethouder
Van Wolfswinkel beantwoordt de vragen, alsmede de burgemeester vanuit zijn portefeuille
veiligheid.

4.

VASTSTELLING VAN DE BESLUITENLIJSTEN VAN DE RAADSVERGADERING VAN 15
DECEMBER 2014
De besluitenlijst is conform vastgesteld.
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5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De NAP vraagt de agendacommissie om de brief van de besturen van het primair onderwijs
(nr. 121726) te agenderen in een Beraad & Advies. Mede omdat de veiligheidscheck van de
gymzalen nog niet is gedaan (zie toezeggingenlijst).
De PvdA sluit zich aan bij de NAP en vraagt ook nog om brief over de BARcontroleverordening (nr. 126049) en het 213a onderzoek over sportbesluiten (nr. 127410) te
agenderen voor de auditcommissie.
Daarnaast verzoekt de fractie PvdA de agendacommissie de RIB over de rand van Rhoon (nr.
121455), de RIB over de statushouders van vluchtelingen (135929) en de RIB over de MRDH
(nr. 139449) met daarbij de brief van GS over de VA en de wijziging van de WGR te
agenderen voor een Beraad & Advies.
De EVA-fractie heeft een opmerking over de RIB over de MRDH Vervoersautoriteit. GS heeft
het college al in december schriftelijk benaderd en EVA vindt het te lang duren voordat een
RIB (van 26 januari jl.) aan de raad wordt gezonden. Er was ruimte geweest in januari om dit
in de raad te bespreken.
De Lijst Ingekomen Stukken wordt voor het overige conform voorstel vastgesteld.

6.

TOEZEGGINGENLIJST
In het college is sprake geweest van een communicatiefout. Binnen twee weken wordt aan de
raad een herziene toezeggingenlijst toegezonden, met een afhandelingstermijn (concrete
datum). Deze lijst wordt op 9 maart 2015 besproken. De afhandeladviezen worden dan ter
besluitvorming voorgelegd. Wil de raad afhandelingstermijnen of wijzigingen daarin bespreken
dan kunnen onderwerpen overgeheveld worden ter bespreking naar Beraad & Adviesavonden.

7.

INDEXERINGSBRIEVEN
Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem (21)
Daarmee besluit de raad conform voorstel (133865):
1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de indexeringsbrief gemeenschappelijke
regelingen 2016, door de gemeente Vlaardingen namens de gemeente Albrandswaard, aan
de gemeenschappelijke regelingen (met kenmerk 133871).
2. In te stemmen met de indexeringsbrief 2016 aan de volgende gemeenschappelijke
regelingen:
a. het NRIJ (met kenmerk 134177);
b. het SVHW (met kenmerk 134181).

7a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

De PvdA-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in (motie I, zie bijlage), over
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De PvdA schrapt het tweede gedachtestreepje van de overwegingen.

De PvdA trekt de motie in gelet op de beraadslagingen in de raad.
Wel geeft de raad aan dat hij de brieven van het college naar de andere deelnemende raden
wil sturen ter informatie.
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8. SLUITING
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
9 maart 2015.
De griffier,

De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel

drs. Hans-Christoph Wagner
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§PVDA
MOTIE
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 2 februari 2015,

Constaterende dat:
•

de Eerste Kamer op 16 december 2014 heeft ingestemd met de Wet afschaffing

•

het Kabinet op het standpunt staat dat de Vervoersautoriteit (VA) een zelfstandig

WGR-plusregio's;
openbaar lichaam moet zijn in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR), die zich uitsluitend met de taken voor verkeer en vervoer bezighoudt;

Overwegende dat:
•

De gemeenteraad van Albrandswaard op 27 oktober 2014 heeft ingestemd met
het deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Regio Rotterdam
Den Haag (MRDH), en daarmee ook aan de Vervoersautoriteit;

•

het-twmele raadsbesltrif-em-zutfcctg ÜUUII door do gemeenteraad ochtcr nog-aiat

•

de Vervoersautoriteit in de toen voorliggende voorstellen onderdeel uitmaakte van
de Gemeenschappelijke Regeling MRDH;

•

dit, gezien het nu geldend standpunt van het Kabinet, onjuist is;

•

deze koppeling voor de standpuntname van de gemeenteraad t.a.v. de GR MRDH

•

de gemeenteraad inmiddels een uitnodiging van de Provincie Zuid-Holland heeft

•

de meest recente wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

van grote invloed is geweest;
ontvangen om in overleg te treden hoe de VA gezamenlijk vorm te geven;
aanleiding geven alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente
Albrandswaard deel neemt aan een kritische beschouwing te onderwerpen;

Spreekt als zijn mening uit dat:
•

gezien het standpunt van het Kabinet omtrent de Vervoersautoriteit en de
koppeling met andere taken binnen een gemeenschappelijke regelingen, het
noodzakelijk is dat de GR van de MRDH moet worden herzien en heroverwogen;

•

dat deze gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraad ter besluitvorming

•

gezien het standpunt van het Kabinet het tevens noodzakelijk is dat er voor de

moet worden voorgelegd;
Vervoersautoriteit een nieuwe, aparte, gemeenschappelijke regeling aan de
gemeenteraad moet worden voorgelegd;
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•

Deze twee gemeenschappelijke regelingen, als ook de overige
gemeenschappelijke regelingen waaraan de bestuursorganen van de gemeente
Albrandswaard deelnemen, moeten worden aangepast aan de meest recente
wijzigingen binnen de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

•

de gemeenteraad zich schaart achter de brief van het college van burgemeester
en wethouders aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 26 januari 2015,
als ook de brief aan het Algemeen Bestuur van de MRDH d.d. 26 januari 2015

Verzoekt het College:
•

de gemeenteraad zo spoedig als mogelijk is een tweetal Gemeenschappelijke
Regelingen ter besluitvorming voor te leggen, te weten een GR voor de MRDH en
e e n GR voor d e V A ;

•

de standpunten inzake deze twee gemeenschappelijke regelingen in nauw overleg
met de gemeenteraad te bepalen, zoals dit de werkwijze van raad en college altijd
heeft gekenmerkt;

verzoekt tevens de griffie:
•

deze motie ter kennis te brengen van de overige gemeenteraden binnen de
MRDH, alsmede het AB van de MRDH en de Staten en Gedeputeerde Staten van

Aangenomen / verworpen
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