
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14 DECEMBER 2015 
(verseonnr. 1057394) 

Aanwezig: 
M. Bianchi (WD) 
A. van Klaveren (WD) 
V.H. Spruit-Remijn (WD) 
R.F.A.C.M. van Meijbeek (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) 
L.H. Goudriaan (NOVA) 

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

Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van der Graaff, J.E. de Leeuwe 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 19.58 uur. 
Er zijn geen afwezigen. 
Er wordt een aantal hamerstukken (i t/m I) aan de hamerstukkenlijst toegevoegd. 
Agendapunt 8, de beëdiging van de Ombudsman en haar vervanger wordt naar voren gehaald 
en meteen na agendapunt 2, spreekrecht, op de agenda geplaatst. 
Er zullen drie korte verklaringen worden afgegeven over de media-aandacht rondom 
wethouder Goedknegt. Gelet op het grote aantal insprekers worden deze na de beëdiging van 
de Ombudsman afgelegd. 
Groep Ram-Remijn (GRR) dient namens de oppositiefracties een motie vreemd aan de orde 
van de dag in over kunstgras sportvelden (motie I), die wordt behandeld aan het eind van de 
agenda als agendapunt 11a. 

2. SPREEKRECHT 
Mevrouw Lodder spreekt in over de sportvelden van PSV Poortugaal. Zij heeft heel veel 
kinderen van de voetbalvereniging meegenomen. 
De agendacommissie wordt vanuit de fractie CU/SGP gevraagd om dit onderwerp te 
agenderen in een bijeenkomst. 
De heer Groenenveld spreekt in namens een aantal bewoners van Essendael Rhoon, over 
het bouwplan Rijsdijk-Achterdijk. 
De fractie PvdA verzoekt om uitleg over de gang van zaken qua proces en overleg met deze 
bewoners en het te agenderen in een Beraad & Advies Ruimte (agendacommissie). 
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De heer Wagner legt een verklaring af over de media-aandacht rond de situatie van 
wethouder Goedknegt en het wachtgeld dat hij ontvangt. 
Vervolgens legt de heer Van der Knaap namens de onderhandelingsdelegatie van de coalitie 
een verklaring af over dit onderwerp. 
Tot slot krijgt wethouder Goedknegt zelfhef woord hierover in een korte verklaring. 

De vergadering wordt hierna geschorst op verzoek van de Groep Ram-Remijn. 

De GRR dient mede namens de oppositiefracties OPA, CU/SGP, NOVA en CDA een motie  
van treurnis is (motie II). Na een leespauze wordt deze motie behandeld.  
Besluitvorming over motie II: 
Voor: OPA (3), CU/SGP (1), GRR (2), CDA (2), NOVA (1) (9) 
Tegen: W D (4), NAP (2), PvdA (2), EVA (4) (12) 
Daarmee is motie II verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen. 

3. VRAGENHALFUUR 
De fractie CDA stelt vragen over een signaal dat de raad heeft ontvangen over de besteding 
van gelden voor jeugdwerkloosheid door centrumgemeente Rotterdam. Wethouder Van der 
Graaff beantwoordt de vragen. 
De fractie OPA heeft vragen over de privacy en de wijkteams. Over ditzelfde onderwerp zijn 
vragen ingediend door de Groep Ram-Remijn. Wethouder Rombout beantwoordt de vragen 
van beide fracties. 
Er is een vraag van de fractie-OPA over het rapport van de rekenkamer Barendrecht, over de 
BAR-samenwerking. Burgemeester Wagner geeft een reactie. 
De oppositiefracties GRR, OPA, CU/SGP, NOVA en CDA stellen vragen over de sportvelden 
en raadsinformatiebrief met kenmerk 1030711. Wethouder Rombout beantwoordt de vragen. 

Er waren vragen aangekondigd door de fracties OPA, CU/SGP, CDA en GRR over het 
wachtgeld van de heer Goedknegt. Gelet op de eerdere indiening van een motie van treurnis 
over dit onderwerp worden deze niet meer gesteld. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJSTEN RAADSVERGADERING 16 EN 26 NOVEMBER 
2015 
De besluitenlijsten worden conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1039337) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De raad besluit (1039336) conform voorstel over de Toezeggingenlijst. 

7. HAMERSTUKKEN 
De heer Van Zaaien wilde aan de start, die nogal heftig was door het grote aantal bezoekers, 
graag hamerstuk b. Belastingtarieven en -verordeningen 2016 als bespreekstuk op de agenda 
zetten. Hij heeft technische vragen. De raad kiest ervoor dit als hamerstuk te handhaven 
(overige fracties). 

a. Besluit gunning accountantsdiensten BAR inclusief besluit controleprotocol 
Albrandswaard 
De raad besluit (1030153) conform voorstel (1030168): 
1. voor de jaarrekeningcontroles 2016 t/m 2019 als accountant te benoemen: Deloitte 
Accountants B.V.; 
2. het controleprotocol voor de accountantscontrole voor de jaarrekening 2015 t/m 
2019 vastte stellen. 

b. Belastingtarieven en -verordeningen 2016 
De raad besluit conform voorstel (1016345): 
Vast te stellen: 
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• verordening Onroerende-zaakbelastingen 2016 (1016351); 
• verordening Afvalstoffenheffing 2016 (1016349); 
• verordening Rioolheffing 2016 (1016347); 
• verordening Hondenbelasting 2016 (1016350); 
• verordening Lijkbezorgingsrechten 2016 (1016348); 
• Legesverordening 2016 (1021003); 

In te trekken: 
• verordening Onroerende-zaakbelastingen 2015 (1016351); 
• verordening Afvalstoffenheffing 2015 (1016349); 
• verordening Rioolheffing 2015 (1016347); 
• verordening Hondenbelasting 2015 (1016350); 
• verordening Lijkbezorgingsrechten 2015 (1016348); 
• Legesverordening 2015 (1021003). 

c. Beëindiging benoeming burgerraadslidmaatschap O. van der Burg en 
benoeming J.L.M.J. Backbier als burgerraadslid OPA-fractie 
De raad besluit (1040682): 
het burgerraadslidmaatschap van de heer O. van der Burg voor de OPA-fractie te 
beëindigen en de heer J.L.M.J. Backbier te benoemen als burgerraadslid en 
commissielid voor de OPA-fractie. 

d. Wijziging Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2015 
De raad besluit (988205) conform voorstel (988200): 
De Verordening Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 2015 vast te stellen. 

e. 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie 
De raad besluit (190025) conform voorstel (189981): 
In te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 
door aan artikel 20 een derde lid toe te voegen: 
"Voor een zienswijze behoeft aan de raden van de deelnemende gemeenten niet te 
worden voorgelegd: 
a. Een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de 
dienstverlening voor deelnemende gemeenten gelijk blijft en die tevens geen 
financiële gevolgen heeft voor de afzonderlijke gemeentebegrotingen of de 
deelnemersbijdrage; 
b. Een begrotingswijziging die het gevolg is van de besluitvorming door één of meer 
van de deelnemende gemeenten, om de dienstverlening aan haar c.q. hen te 
vergroten en de daarmee gemoeide financiële middelen door die gemeente(-n) aan de 
BAR-organisatie ter beschikking zijn gesteld." 

f. Voorbereidingskrediet marktinitiatief herontwikkeling Rabobankstrip Rhoon 
De raad besluit (1021827) conform voorstel (1021824): 
1. Een voorbereidingskrediet van €12.000,= beschikbaar te stellen voor het 
onderzoek naar het marktinitiatief herontwikkeling Rabobankstrip, met als dekking de 
post "reserve ontwikkelprojecten voorbereidingskredieten"; 
2. Het college met de ontwikkelende partij een startovereenkomst aan te laten gaan; 
3. De geheimhouding op bijlage 6 "samenstelling verkoopprijs", zoals opgelegd door 
het college, conform artikel 25 Gemeentewet, te bekrachtigen. 

g. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 
De raad besluit (1014957) conform voorstel (1014942) 
1.Onder gelijktijdige intrekking van de Gemeenschappelijke regeling tot 
instandhouding en beheer van de DCMR Milieudienst Rijnmond (20e wijziging) in te 
stemmen met de Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding en beheer van de 
DCMR Milieudienst Rijnmond 2015; 
2. Het college toestemming te verlenen tot wijziging van de regeling voor zover het 
bevoegdheden van het college betreft; 
3. De burgemeester toestemming te verlenen tot wijziging van de regeling voor zover 
het bevoegdheden van de burgemeester betreft. 
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h. 1e begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatiegebied 
IJsselmonde (NRIJ) 
De raad besluit (1034118) conform voorstel (1034099): 
LEen zienswijze indienen op de najaarsrapportage 2015 van het Natuur- en 
Recreatieschap IJsselmonde waaruit de 1e begrotingswijziging 2015 en de 1e 
begrotingswijziging 2016 voortvloeien; 
2.Dit besluit kenbaar maken middels bijgevoegde brief met kenmerk 1034172. 

i. Benoeming vertegenwoordigers verbonden partijen 
De raad besluit (1043125): 

1. Mevrouw J.E. de Leeuwe te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van het 
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en van het Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen; 

2. De heer M.C. Goedknegt te benoemen als plaatsvervangend lid van het 
Algemeen Bestuur van het Natuur- Recreatieschap IJsselmonde en van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen; 

3. De heer L.H. Goudriaan te benoemen als plaatsvervangend lid van het Algemeen 
Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde; 

4. De heer H.J. van der Graaff te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van 
de Stadsregio Rotterdam Rijnmond; 

5. De heer M.C. Goedknegt op voordracht van het college te benoemen als 
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropool Regio 
Rotterdam Den Haag; 

6. Mevrouw J.G. Ram te benoemen als lid van de adviescommissie 
Vervoersautoriteit van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag; 

7. Mevrouw V H. Spruit te benoemen als lid van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropool Regio Rotterdam Rijnmond; 

8. AB-leden van de gemeente Albrandswaard in gemeenschappelijke regelingen de 
opdracht te geven om elk kwartaal een kort schriftelijk verslag te verstrekken aan 
de gemeenteraad over de stand van zaken en ontwikkelingen bij de betreffende 
verbonden partijen en dit te bespreken in een (voorbereidende) vergadering. 

j . Beëindiging burgerraadslidmaatschap U. Sarikaya en benoeming G.A.D. 
Brussaard als burgerraadslid 
De raad besluit (1041802) 
het burgerraadslidmaatschap van de heer U. Sarikaya voor de PvdA-fractie te 
beëindigen en de heer G.A.D. Brussaard te benoemen als burgerraadslid en 
commissielid voor de PvdA-fractie. 

k. Beëindiging van het burgerraadslidmaatschap R. Moret 
De raad besluit (1042799): 
het burgerraadslidmaatschap van de heer R. Moret voor de WD-fractie te 
beëindigen. 

I. Benoeming G.A.D. Brussaard tot lid en de A.A. Kweekei tot plaatsvervangend lid 
van de Auditcommissie 
De raad besluit (1041806): 
de heer G.A.D. Brussaard voor de PvdA-fractie als lid en de heer A.A. Kweekei voor de 
NAP-fractie als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie te benoemen. 

8. BEËDIGING MEVROUW MR. A.M. ZWANEVELD TOT OMBUDSMAN EN MEVROUW MR. 
D.l. HENDRIKS-VAN WEL TOT PLAATSVERVANGEND OMBUDSMAN 
De voorzitter van de raad roept mevrouw mr. A.M. Zwaneveld en mevrouw mr. D.l. Hendriks
van Wel naar voren en beëdigt hen. 

9. MINIMABELEID EN SCHULDHULPVERLENING 
De fracties GRR, OPA, NOVA, CU/SGP en CDA dienen een motie in (motie III) over het 
inzicht in de financiën rond het Minimabeleid en de sturing van de raad daarop. 
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Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit (1021158) de raad conform het voorstel (1020755): 
1. De kaders van het minimabeleid en schuldhulpverlening voor de komende 4 jaar vast te 

stellen, namelijk: 

a. de kanteling van de bijzondere bijstand verder vorm te geven; 
b. de toegankelijkheid minimaregelingen te verbeteren; 
c. kinderen prioriteit te geven en een kindpakket te ontwikkelen; 
d. de inkomensgrens voor producten maatschappelijke participatie van 110% van het 

wettelijk sociaal minimum naar 120% wettelijk sociaal minimum te verhogen; 
e. maatschappelijke participatie zoveel mogelijk in producten en diensten aan te gaan 

bieden; 
f. de wijkteams een eigen budget voor armoedebestrijding te geven; 
g. de informatie voorziening op de website en in folders over minimabeleid en SHV te 

verbeteren; 
h. een netwerk met maatschappelijke partners te stimuleren; 
i. in te zetten op preventieve schuldhulpverlening. 

De fractie W D legt een stemverklaring af met betrekking tot de motie: de wethouder heeft de 
motie omarmd, maar de WD-fractie ziet de meerwaarde niet, aangezien de raad al via de 
reguliere P&C-documenten op de hoogte wordt gehouden en kan sturen. 

De fractie PvdA legt eveneens een stemverklaring af: de motie is weliswaar overbodig, maar 
dat is voor de PvdA-fractie een reden om het signaal te onderstrepen, onder de aandacht te 
brengen en vóór te stemmen. 

De fractie EVA geeft een stemverklaring af en geeft aan tegen te stemmen, om dezelfde 
redenen als de fractie W D . 

Stemming over motie III: 
Voor: GRR (2), OPA (3), NOVA (1), CDA (2), PvdA (2), CU/SGP (1) (11) 
Tegen: NAP (2), W D (4), EVA (4) (10) 
Daarmee is motie III aangenomen. 

10. WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKINGSVERBAND 
VASTGOEDINFORMATIE HEFFING EN WAARDEBEPALING (SVHW) 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee besluit (1007731) de raad conform het voorstel (1007729): 
1. Het College van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan 
van de voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling SVHW; 
2. De huidige GR SVHW in te trekken. 

11. ZIENSWIJZE 2 e BEGROTINGSWIJZIGING 2015 KOEPELSCHAP VOOR HET 
BUITENSTEDELIJK GROEN 
Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen: 

Daarmee besluit (1037322) de raad conform het voorstel (1037332): 
een zienswijze in te dienen, waarin wij aangegeven geen opmerkingen te hebben over de 
voorgestelde 2e begrotingswijziging 2015 overeenkomstig bijgevoegde brief (1037393). 
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11a. MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
Stemming over de motie over kunstgras sportvelden (motie I): 
Voor: unaniem 
Tegen: -

Daarmee is motie I aangenomen. 

12. SLUITING 
De voorzitter dankt aan het einde van dit jaar de gastvrouwen heel hartelijk voor de goede 
zorgen van het afgelopen jaar. De voorzitter sluit om 23.40 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 8 februari 2016. 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Motie van treurnis 

imagoschade naar aanleiding van aanvulling wachtgeld 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op donderdag 14 december 2015, 

constaterende dat: 
• er op 26 november 2015 een nieuw college is geïnstalleerd, 
• wethouder Goedknegt door de wisseling van het college van 100% werken naar 85% 

is gegaan, 
• door berichtgevingen in de media het imago van zowel de wethouder als de 

gemeente Albrandswaard negatiefin het (landelijke) nieuws staan, 
• deze persberichten inhoudelijk gaan over een wettelijke regeling omtrent wachtgeld, 
• deze wettelijke regeling discussie oproept op zowel landelijk als lokaal niveau. 

overwegende dat: 
• het een wettelijk recht betreft en er derhalve formeel een recht bestaat op 

aanvulling door middel van wachtgeld, 
• het gebruik maken van dit recht echter geen plicht is, maar dat er van afkan worden 

gezien, 
• de partij van wethouder Goedknegt, de VVD, de partij is geweest die het vertrouwen 

in de coalitie VVD, OPA, CDA en CU/SGP heeft opgezegd, 
• de wethouder vrijwillig een functie heeft aanvaard die minder uren omvat dan 

voorheen, 
• de kosten van alle wachtgeldregeling worden betaald door de inwoners van de 

gemeente, 
• er door de aanvulling d.m.v. wachtgeld en de discussie die daarover in de media is 

ontstaan, een stempel is gedrukt op de wethouder dat zijn eigen belang boven het 
belang van de gemeente Albrandswaard staat. 

Spreekt uit dat: 

• betreurd wordt dat de wethouder zich onvoldoende bewust is van de impact van zijn 
handelen en ziet hierin het bewijs van een onderontwikkeld moreel kompas; 

• de raad teleurgesteld is dat het de wethouder niet is gelukt om het negatieve 
imago dat is ontstaan in de media en bij de raad weg te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. Motie (rom.cijfer): TT" 
Voor: d ^ U ; . é : f c f c U V < üfó&P<Li), 

Tegen: V V P I M ) , t V A U ) , N A P t ^ , 
0 , 0 > 1 L x \ 

Getekend door de fracties: 
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MOTIE 

«_-_.Hr KH.SD33 
Motie (rom cijfer): _ IU_ 
Voor: ( S g f U r i , O P A C J > , t O C V / H O 

Tegen: U A P U - \ U V O ( H \ t c , . U t> ) 

Aangenomen / verworpen 

De gemeenteraad van de gemeente Albrandswaard, op 14 december 2015 in vergadering bijeen, 
kennis genomen hebbende van de kaders ten behoeve van het Minimabeleid: 

Constaterende en overwegende dat ten aanzien van bevordering van een maatschappelijke 
participatie voor mensen met een laag inkomen: 

• De bestedingsruimte van 110% van het wettelijk sociaal minimum al voor financiële 
problemen kan zorgen; 

• De bestedingsruimte daarom wordt opgetrokken tot 120% van het wettelijk sociaal 
minimum; 

• Daarmee voorkomen wordt dat de burger in een sociaal isolement kan komen; 

Verzoekt het college: 

• Duidelijkheid aan de raad te verschafferï'voor de gemeente het financiële verschil tussen 110 
en 120% concreet is en minstens één keer per 6 maanden door middel van 
voortgangsrapportages de raad de mogelijkheid te bieden om de vingers aan de pols te 
houden; 

• De raad in staat te stellen om tijdig sturing te kunnen geven; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie: 

OPA, GRR, CDA, NOVA, CU/SGP 
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De raad bijeen in de vergadering op van 14 december 2015 

Motie: sportvelden. 

Gelet op het feit dat, 
Er in de vergadering van 2 november 2015 een motie is aangenomen door 
De raad, die praktisch niet uitvoerbaar blijkt te zijn omdat het bedrag van 
350.000 euro onvoldoende is om 2 kunstgrasvelden aan te leggen. 

PSV naar aanleiding van deze motie een brief heeft gestuurd aan de 
gemeenteraad en daarin haar zorgen heeft geuit. 

De noodzaak hoog is bij PSV Poortugaal om een oplossing te zoeken naar 
het gebrek aan ruimte. 

Het onderzoeksrapport aangeeft dat de behoefte bij PSV het meest urgent 
is. 

Er gesprekken zijn geweest met PSV, echter dat deze gesprekken geen 
voortgang hebben gehad. 

PSV bereid is om gezamenlijk met de gemeente oplossingen te zoeken. 

Overwegende dat: 

De motie die is aangenomen door de raad op 2 november onjuist blijkt te 
zijn en niet uitvoerbaar is. 

Er op zeer korte termijn een oplossing moet komen voor PSV naar 
aanleiding van de genoemde punten uit het onderzoeksrapport. 

De gemeente hierin een leidende rol dient te vervullen. 
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Roept het college op: 

Binnen nu en twee maanden in gesprek te gaan met PSV om gezamenlijk een 
oplossing te zoeken om te zorgen dat er voldoende trainingsuren gemaakt 
kunnen worden. 

Binnen nu en zes maanden in gesprek te gaan met alle andere 
voetbalverenigingen om ook met hen te bekijken welke gezamenlijke 
oplossingen mogelijk zijn om de voetbalverenigingen levensvatbaar te houden 
en welke prioriteit de verschillende investeringen hebben. 

Een regierol op zich te nemen om er voor te zorgen dat de verschillende 
voetbalverenigingen in Albrandswaard met elkaar in gesprek gaan om te kijken 
op welke wijze een efficiënte en effectieve samenwerking tussen de 
voetbalverenigingen onderling en de gemeente kunnen worden opgezet. 

Een realistisch plan op te stellen en de voetbalverenigingen in Albrandswaard 
hierbij te betrekken zodat iedereen weet waar zij (financieel) aan toe zijn. 

En over te gaan tot de order van de dag 

Motie (rom.cijfer): 
Voor 

Tegen: 

Aangenomen /-vtnworpen, 

CDA 

G. Schuitemaker 
H. van Toornburg 
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