
Gemeente 
Albrandsuuaard 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 21 MAART 2016 
(verseonnr. 1076747) 

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) 
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) 
R.C.S. van Praag (PvdA) 
P.B. Rooimans (PvdA) 
R.A. Steger (NAP) 
A.A. Kweekei (NAP) 
F.P. van Zaaien (CU/SGP) 
J.G. Ram-van Mourik (Groep Ram-Remijn, GRR) 
S M. Remijn-Korteweg (Groep Ram-Remijn, GRR) 
LH. Goudriaan (NOVA) 

C.J. van Toornburg (plv. voorzitter) 
R. van der Tempel (griffier) 

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

Afwezig: J. Gardeitchik (EVA) 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur. Vanavond zit voor de heer Toornburg, 2 e 

plv. raadsvoorzitter. 
Na een welkom meldt de voorzitter de heer Gardeitchik als afwezig en leest hij de raad en 
toehoorders een verklaring voor van de heer Wagner. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. SPREEKRECHT 
Er hebben zich twee insprekers gemeld om in te spreken bij agendapunt 8 over de 
buitensportvelden. De heer Bouterse van W Rhoon en de heer Baert van WCR. 
De heer Van Leen heeft zich aangemeld om in te spreken bij agendapunt 10, de eerste 
begrotingswijziging van Albrandswaard. 

3. VRAGENHALFUUR 
• De fractie CU/SGP stelt vragen over de onderhandelingen tussen de MRDH en de 

RET 
De beantwoording wordt verzorgd door wethouder De Leeuwe. 

• De fractie NAP stelt vragen over de revitalisering van het centrum Poortugaal en over 
de revitalisering van het centrum Rhoon. 
Beide vragen worden beantwoord door wethouder Goedknegt. 
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• De OPA-fractie stelt vragen over de afspraken over toewijzing van woningen aan 
lokale inwoners van Albrandswaard door de woningstichting. 
Wethouder De Leeuwe beantwoordt de vragen. 

• De OPA-fractie stelt vragen over de Tijsjesdijk. 
De vragen worden beantwoord door wethouder De Leeuwe. 
Toezegging: wethouder De Leeuwe zegt toe op 29 maart 2016 een colleqebesluit te  
nemen over de verkeerssituatie op de Tijsiesdijk. De raad wordt hierover dan  
geïnformeerd en er wordt een bewonersavond georganiseerd. 

• Tot slot heeft de fractie OPA over een incident op de opschoondag afgelopen 
zaterdag en het optreden van wethouder De Leeuwe. 
De beantwoording wordt verzorgd door wethouder De Leeuwe. 

4. VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 FEBRUARI 2016 
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

5. INGEKOMEN STUKKEN RAAD 
De raad besluit (1063098) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken. 

6. TOEZEGGINGENLIJST 
De fractie NAP vraagt hoe het zit met de terugkoppeling van het overleg met CIF, deze staat 
op maart 2016. De wethouder geeft aan deze termijn te halen en deze maand nog informatie 
aan de raad te verstrekken. 
De raad besluit (1072204) conform voorstel over de Toezeggingenlijst. 

7. HAMERSTUKKEN 
a. Benoeming R. Moret als lid auditcommissie in plaats van J.G. Ram-van Mourik voor de 

Groep Ram-Remijn; 
De raad besluit (1069619): 
1. De benoeming van mevrouw J.G. Ram-van Mourik voor de Groep Ram-Remijn als lid 

van de auditcommissie te beëindigen en 
2. De heer R. Moret voor de Groep Ram-Remijn als lid van de auditcommissie te 

benoemen. 

b. Vaststelling Nota Activabeleid; 
De raad besluit conform voorstel (1022830): 
De nota Activabeleid vast te stellen. 

c. Goedkeuring begroting 2016 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard (OPO);  
De raad besluit conform voorstel (1055144): 
De begroting 2016 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard goed te 
keuren. 

d. Instemming nieuwe statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard;  
De raad besluit conform voorstel (1056219): 

1. In te stemmen met de nieuwe statuten van de Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Albrandswaard met het kenmerk 1056216 

2. Het delegatiebesluit van 17 mei 2004 om de bevoegdheid tot benoeming, 
herbenoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard te delegeren aan het college van 
Albrandswaard, in te trekken. 

e. Intrekking Verordening Gemeentelijke Ombudsman 2006;  
De raad besluit (1069485): 
Dat de verordening gemeentelijke ombudsman 2006 wordt ingetrokken. 

f. Bekrachtiging geheimhouding RIB 1069350 BTW-dossiers d.d. 1 maart 2016;  
De raad besluit (1069662): 
De geheimhouding op de raadsinformatiebrief (1069530) betreft de BTW-dossiers te 
bekrachtigen. 
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g. Bekrachtiging geheimhouding besprokene in de besloten Beraad & Advies van 7 maart 
2016 over de Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Portland (SEVP); 
De raad besluit (1071204): 
De geheimhouding op het besprokene over de Stichting Eerstelijnsvoorzieningen Portland 
(SEVP) in de besloten Beraad & Advies Welzijn van 7 maart 2016 te bekrachtigen. 

h. Zienswijze Actieplan Omgevingslawaai. 
De raad besluit conform voorstel (1032632): 
Geen opmerkingen te maken op het ter zienswijze voorgelegde Ontwerp Actieplan EU 
richtlijn omgevingslawaai tweede tranche en de antwoordbrief aan het college met 
kenmerk 1032640 vast te stellen. 

8. KIWA ISA-SPORTRAPPORTAGES BUITENSPORTVELDEN (VOETBAL EN 
KORFBAL) 
Twee insprekers krijgen het woord, de heer Bouterse, voorzitter van W Rhoon en de heer 
Baert van WCR. 

De GRR dient mede namens de fracties OPA, CU/SGP, NOVA en CDA een amendement in 
om de drie beslispunten te schrappen en te vervangen door nieuwe beslispunten (zie bijlage, 
amendement A). 
Tevens dient de GRR een motie in met een oproep aan het college om voor het einde van dit 
buitenseizoen te komen met een gedragen onderhoudsplan, met een financiële onderbouwing 
aan de raad (zie bijlage, motie I). 

Insprekers de heren Bouterse en Baert spreken nog een laatste woord richting de raad, 
voordat overgegaan wordt tot de besluitvorming. 

Stemming over amendement A: 
Voor: OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2), NOVA (1) (9) 
Tegen: W D (4), EVA (3), PvdA (2), NAP (2) 
Daarmee is amendement A met 9 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen 

Stemverklaring GRR: teleurgesteld dat het amendement niet is aangenomen. Maar de GRR is 
wel vóór sport en gaat om die reden toch voor het voorstel stemmen. 
Stemverklaring CU/SGP: eveneens teleurgesteld, maar de sport moet door en dat is de reden 
dat CU/SGP toch voor gaat stemmen. 
Stemverklaring CDA: is ook teleurgesteld dat het sportcomplex in Rhoon niet eerder geholpen 
kan worden, maar bij een stem tegen worden de verenigingen helemaal niet geholpen. 
Daarom toch een stem voor. 
Stemverklaring OPA: ook deze fractie is teleurgesteld en vond het amendement het beste 
voorstel. Omdat er bij een stem tegen het voorstel vier gedupeerde verenigingen zullen zijn, 
stemt de OPA-fractie voor. 

Stemming over het voorstel: 
Voor: unaniem 
Tegen:-

Daarmee besluit (1057986) de raad conform het voorstel (1016724): 
1. De aanbevelingen van Kiwa ISA-sport over de voetbalbehoeftebepalingen over te 

nemen, waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn: 
a. een verwachte groei van de verenigingen met 11% tot en met 2015 in verband met 
de woningbouwplannen van Essendael en de Rijsdijk/Achterdijk; 
b. twee wedstrijdvelden inzetten als trainingsvelden; 
c. omzetten twee wedstrijdvelden naar kunstgrasvelden; 
d. onverlichte wedstrijden verlichten. 

2. De uitvoering van het omzetten van de twee wedstrijdvelden naar kunstgras 
gefaseerd uit te voeren waarbij: 
a. het kunstgrasveld in sportpark Polder Albrandswaard wordt voorzien in 2016; 
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b. het kunstgrasveld in sportpark de Omloop wordt voorzien in 2017. 
3. De investeringskredieten (€ 450.000,- per veld) te verwerken in de (meerjaren-) 

programmabegroting van de gemeente in de vorm van het opnemen van de 
kapitaallasten (rente en afschrijving) in de exploitatie. 

4. In de nieuw te ontwikkelen beleidsnotitie 'Albrandswaard in Beweging' kaders 
opnemen ten behoeve van Accommodatiebeleid (accommodaties/ 
natu u rg ras/ku nstg ras). 

De GRR trekt motie I in en deze wordt niet in stemming gebracht. 

9. VOORZIENING PARKEREN CENTRUM VAN RHOON 
De oppositiefracties, CDA, OPA, CU/SGP, GRR en NOVA, dienen een amendement in over 
aanpassing van het raadsbesluit Voorziening t.b.v. parkeren centrum Rhoon (zie bijlage, 
amendement B). 

Het amendement wordt nog aangepast door de fractie van het CDA.  

Stemming over het amendement B: 
Voor: EVA (3), PvdA (2), NAP (2), OPA (3), CDA (2), CU/SGP (1), GRR (2), NOVA (1) (16) 
Tegen: W D (4) 
Daarmee is amendement B aangenomen. 
Stemming over het geamendeerde voorstel 
Voor: unaniem 
Tegen:-

Daarmee besluit (1058820) de raad conform het voorstel (1058818): 
1. De bijdrage van € 400.00,- in de grondexploitatie Centrum Rhoon Louwerensplein 

voor de oplossing van de parkeerdruk in het centrum van Rhoon vrij te laten vallen 
aan de Algemene Reserve. 

2. Dit bedrag ad € 400.000,- nog voor hetjaar 2016 te reserveren met als enige doel een 
mogelijke bijdrage aan een parkeervoorziening gelegen aan het Louwerensplein. 

3. De voorwaarden, zoals opgenomen bij het besluit 135001, bij de start van een 
marktinitiatief opnieuw te bezien. 

10. 1 e BEGROTINGSWIJZIGINGEN ALBRANDSWAARD 
Inspreker de heer Van Leen krijgt als eerste het woord. 

Stemming over het voorstel 
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (3), W D (4) (11) 
Tegen: OPA (3), GRR (2), CU/SGP (1), NOVA (1), CDA (2) (9) 

Daarmee besluit (1064395) de raad conform het voorstel (1064379) 
o In de programmabegroting 2016 op programma 4 een opbrengst van € 258.464 op te 

voeren in verband met de positieve financiële effecten uit de september- en 
decembercirculaires 2015. 

o In de programmabegroting 2016 op deelprogramma 1.2 een bedrag van € 15.000 
beschikbaar te stellen voor de website en formulieren op tablet en smartphone. 

o In de programmabegroting 2016 op deelprogramma 1.2 een bedrag van € 2.500 
beschikbaar te stellen voor het vergroten van bereikbaarheid van de gemeente. 

o In de programmabegroting 2016 op deelprogramma 1.2 een bedrag van € 13.000 
beschikbaar te stellen voor webcare. 

o In de programmabegroting 2016 op deelprogramma 2.1 een bedrag van € 10.000 
beschikbaar te stellen voor het faciliteren van vastgoedontwikkeling zuidzijde 
Louwerensplein. 
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o In de programmabegroting 2016 op programma 4 een bedrag van € 125.000 beschikbaar 
te stellen voor het opvangen van een rentenadeel bij de grondexploitaties i.v.m. invoering 
van de vennootschapsbelasting voor publieke organisaties. 

o In de programmabegroting 2016 op programma 4 een bedrag van € 45.000 beschikbaar 
te stellen voor een extra belastinglast vanwege de invoering van de 
vennootschapsbelasting voor de grondexploitaties. 

11. ZIENSWIJZE BEREIKBAARHEIDSAGENDA METROPOOLREGIO ROTTERDAM
DEN HAAG(MRDH) 

De fractie OPA dient een amendement in (zie bijlage amendement C).  

Stemming over amendement C: 
Voor: OPA (3), GRR (2), CU/SGP (1), NOVA (1), CDA (1, de heer Schuitemaker) (8) 
Tegen: W D (4), EVA (3), PvdA (2), NAP (2), CDA (1, Van Toornburg) (12) 
Daarmee is amendement C verworpen, met 8 stemmen voor en 12 tegen. 
Stemming over het voorstel: 
Voor: CDA (2), EVA (3), W D (4), NAP (2), PvdA (2), NOVA (1) (14) 
Tegen: CU/SGP (1), OPA (3), GRR (2) (6) 

Daarmee besluit de raad (1064449) conform voorstel (1064399) 
Een zienswijze (1063334) indienen op de Ontwerp Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-
2025 bij de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den 
Haag (MRDH) met de strekking: 
1. Albrandswaard wil in het vervolg beter worden betrokken bij de totstandkoming van beleid 
2. Albrandswaard wil van meet af aan betrokken zijn bij de verkenning naar de inpassing van 

de A4-Zuid. 
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2A 
A S * 
Al RRANDSWAABD 

OlriiUnLVw E'iÜ 

GRR NOVA 

AMENDEMENT 
Buitensportvelden 

Amendement (letter): jA 
Voor :ó i ' -A t l ) , C O A I . ' O . I A I A b f t i \ 

Tegen: W D l c , ï V M U ) . PVdA U ) , 
(MA P Lx^ /LU) 

Aangenomen-/ verworpen 

De Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 21 maart 2016, ter bespreking 
van het Kiwa ISA-sport rapportages buitensportvelden. 

Constaterende: 

dat voorgesteld wordt om twee wedstrijdvelden om te zetten naar kunstgrasvelden. 

Overwegende dat: 
- de voetbalverenigingen tijdens Beraad & Advies Welzijn op 14 maart 2016 niet 

enthousiast waren over dit voorstel; 
- burgerparticipatie een belangrijk onderdeel is van het gemeentelijk beleid; 
- de verenigingen naar onze mening in staat zijn om een door de verenigingen gedragen 

plan te ontwikkelen waarbij het gebruik en onderhoud van de velden is 
geoptimaliseerd. 

Stelt voor het conceptbesluit nr. 1016722 volgt te amenderen: 

Te schrappen: 
Punt 1 tot en met 3. 

En te vervangen door: 
1. De voetbalverenigingen krijgen de opdracht om, voor de sportcomplexen waarop zij 

actief zijn, gezamenlijk een plan op te stellen waarbij het gebruik en onderhoud van de 
velden is geoptimaliseerd en vastgelegd. 

2. De gemeente reserveert voor de uitvoering van dit plan een bedrag van € 900.000,-. 
3. Dit krediet wordt opgenomen in de programmabegroting en wordt, zodra de 

voetbalverenigingen per sportcomplex een gedegen en gedragen plan voorleggen, in 
de Gemeenteraad behandeld. . • \ , ,\ , , , , V l, U j ( . 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties, 

OPA GRR CU/SGP NOVA 

L.Goudriaan 

CDA 

G. Schuitemaker 
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,6éS 

Ori«nU»CJÏ 

H£L GRR NOVA 

AMENDEMENT 
Voorziening parkeren centrum Rhoon 

Dc gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 21 maart 2016. 

Kennisgenomen hebbend van het raadsbesluit "Voorziening t.b.v. parkeren centrum Rhoon" 
Kenmerk 1058820. behorend bii raadsvoorstel 1058818 

BESLUIT 

Tc schrappen: 
2. Dit bedrag ad € 400.000 nog voor hetjaar 2016 te reserveren als mogelijke bijdrage aan een 
parkeervoorziening, gerelateerd aan de zuidzi jde van het Louwerensplein. 

En te vervangen door: 
2. Dit bedrag ad € 400.000 voor het jaar-2016 te reserveren met als enige doel een mogelijke 
bijdrage aan een parkeervoorziening,̂ gerelateerd aan de zuidzijde van het Louwerensplein 
("in de volksmond genaamd locatie Bouman11): 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties, 

OPA t GRR s CU/SGP NOVA CDA 

G. Schuitemaker 

Amendement (letter): P~) . . 
Voor: ^ W U . V W , faljV 
<-Dr^ t l ) , C x t ó ' P d ) ^ ! ^ ff"*1*} 

Tegen:'VVO L H ) C V ^ 

Aangenomen / verworpen 
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GRR 

MOTIE 
Inventarisatie onderhoud Sportvelden 

Dc Gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 21 maart 2016, ter bespreking 
van het Kiwa ISA-sport rapportages buitensportvelden. 

Overwegende dat: 
Door verschillende sportverenigingen is aangegeven dat er een structureel probleem is 
betreffende de invulling van het aantal trainingsuren. 
Het probleem van de invulling van dc trainingsuren, niet volledig wordt opgelost door 
het omzetten van twee voctbalwcdstrijdvelden naar kunstgrasvelden. 
De huidige staat van alle sportvelden als matig kan worden bestempeld. 

Roept het college op: 
Voor het einde van dit buitenseizoen met een gedegen en door alle verenigingen 
gedragen onderhoudsplan te komen waarmee de kwaliteit van de sportvelden het 
komende buitensportseizoen op een acceptabel niveau komt. 

- Hiervoor een financiële onderbouwing aan de Gemeenteraad wordt gepresenteerd. 

lln gaat over tot de orde van de dag. 

De Groep Ram - Remijn 

Jolanda Ram • Suzannc Remijn 

Aangenomen / verworpen 
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