Gemeente
Albrandsuuaard
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER 2016
(verseonnr. (1163740)
Aanwezig:
M. Bianchi (WD)
R. Moret (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)
C.J. van Toornburg (CDA)
R.C.S. van Praag (PvdA)
P B. Rooimans (PvdA)
R A. Steger (NAP)
A A. Kweekel (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)
E.J. van der Matten (plv. griffier)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van derGraaff, J E. de Leeuwe

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 17.03 uur.
Mevrouw Rooimans en de heer Van der Knaap komen later.
De griffier Renske van der Tempel en haar gezin worden gefeliciteerd met de geboorte van
Wibrich Aletta.
Ten aanzien van de agenda verzoekt de fractie CU-SGP agendapunt 4 over de
geheimhouding op het MPOt naar de hamerstukkenlijst over te brengen. De agenda wordt
overigens conform vastgesteld.

2.

SPREEKRECHT
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1148006) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

4.

HAMERSTUKKEN
a. Geheimhouding op tussentijdse rapportage Meerjaren Perspectief
Ontwikkelingsprojecten 2016 (MPOt)
De raad besluit (1133109) conform voorstel (1133112):
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te
bekrachtigen op de tussentijdse rapportage MPO 2016 met datum 30 juni 2016.
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5.

2e TUSSENRAPPORTAGE 2016 ALBRANDSWAARD
Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem (19)
Tegen: Daarmee is het raadsvoorstel aangenomen.
De raad besluit (1126993) conform voorstel (1126859):
1.

De 2e Tussenrapportage 2016 inclusief bijlagen vast te stellen;

2.

De Programmabegroting 2016 te wijzigen met de volgende punten:
•

Programma Openbare orde, Veiligheid en bestuur per saldo te verhogen met €
484.293

•

Programma Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie per saldo te verhogen met
€586.100

3.

•

Programma Buitenruimte per saldo te verhogen met € 23.000

•

Programma Financiën per saldo te verlagen met € 323.429

•

Programma Educatie per saldo te verhogen met € 30.000

•

Programma Sport per saldo te verlagen met € 87.000

•

Programma Sociaal Domein per saldo te verhogen met € 195.100

De budgettair neutrale begrotingswijzigingen 2016 vast te stellen met de bijbehorende
inzet van reserves en voorzieningen.

4.
5.

De voltooide speerpunten en moties uit de Programmabegroting 2016 af te sluiten.
De financiële structurele gevolgen uit de 2e tussenrapportage te verwerken in de
Programmabegroting 2017.

6.

PROGRAMMABEGROTING 2017 ALBRANDSWAARD
De fractie OPA dient in:
- een motie van Bijstand (motie I);
De fractie CDA dient in:
- een motie, samen met de fracties NOVA, OPA en CU-SGP, over de Blijverslening (motie II);
- een motie over de Duurzaamheidslening (motie III).
De fractie EVA dient in:
een motie over Kostenbesparing door innovatie (motie IV);
een motie over Bouwen voor Albrandswaard (motie V).
De fractie GRR dient in:
een motie over de Landbouwdag / culturele evenementen. De tekst en titel van deze motie
wordt gewijzigd. Motie wordt vervolgens samen met de fractie van de PvdA ingediend (motie
VI);
- een motie, samen met de fracties CU-SGP, CDA, NOVA en OPA, over het Zwembad. Deze
motie wordt aangevuld met beslispunt uit motie VIII van de fractie PvdA en wordt dan ook
samen met de fractie PvdA ingediend (motie VII).
De fractie PvdA dient in:
- een motie in over het Zwembad (motie VIII). De oproep aan het college betreffende het
opstellen van een investerings-en exploitatieplan voor 1 april 2017 wordt toegevoegd aan de
motie VII die eveneens het zwembad betreft. Motie VIII wordt dan ook ingetrokken.
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De fractie CU-SPG dient in:
-

een motie over Lieve verkeersborden in (motie IX);
een motie over Kunstgrasvelden (motie X).

De Fractie NAP dient in:
- een motie, samen met de fractie CU-SGP, over Veiligheid bij fietsenstallingen (motie XI).

Stemming over het voorstel:
Voor: unaniem (21)
Tegen:
Daarmee is het voorstel aangenomen.
Daarmee besluit (1129699) de raad conform voorstel (1128131):
1.

De Programmabegroting 2017 Albrandswaard, inclusief de paragrafen vastte stellen;

2.

Het college te machtigen voor de jaarschijf 2017, binnen de kaders van deze
Programmabegroting, de lasten en baten binnen de (sub)programma’s te realiseren,
inclusief de opgenomen subsidieplafonds 2017 en investeringen 2017.

Stemming over motie I: INGETROKKEN
Stemming over motie II Bliiverslening:
Voor: WD (4), OPA (3), EVA (4), CDA (2), GRR (2), PvdA (2), CU-SGP (1), NOVA (1) (19)
Tegen: NAP (2)
Daarmee is de motie II aangenomen
Stemming over motie III Duurzaamheidslening:
Voor: WD (4), OPA (3), EVA (4), CDA (2), GRR (2), PvdA (2), CU-SGP (1), NOVA (1) (19)
Tegen: NAP (2)
Daarmee is motie III aangenomen.
Stemming over motie IV: INGETROKKEN
Stemming over motie V: INGETROKKEN
Stemming over motie VI Beleidsregels Kunst & Cultuur:
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee is motie VI aangenomen.
Stemming over motie VII Zwembad:
Beslispunt uit motie VIII wordt toegevoegd aan motie VII.
Voor: unaniem
Tegen:
Daarmee is motie VII aangenomen.
Stemming over motie VIII: INGETROKKEN
Stemming over motie IX: INGETROKKEN
Stemming over motie X: INGETROKKEN
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Stemming over motie XI: OVERGENOMEN
De overgenomen motie XI verhuist naar de toezeggingenlijst.
Toezeggingen:
ten aanzien van de aangenomen Motie III Duurzaamheidslening zegt het college toe dat
het gevraagde onderzoek in de aanloop van de Voorjaarsnota 2017 gereed zal zijn;
ten aanzien van de ingetrokken motie IV Kostenbesparing door innovatie zal het college
nadrukkelijk aandacht te besteden aan het zoeken naar alternatieven in de werkwijze en
aanbesteding van activiteiten met betrekking tot groen- en wegonderhoud en aanleg;
ten aanzien van de overgenomen Motie XI Veiligheid Fietsenstallingen bij metrostations
zal het college ook uitzoeken wat er gebeurd is met de € 60.000 die bij de 2e
Tussenrapportage 2013 op 24 september 2013 (134653) ter beschikking is gesteld voor
de uitbreiding van fietsstallingen.

7.

SLUITING
De voorzitter sluit om 20.56 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering
van 19 december 2016.
De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel

drs. Hans-Christoph Wagner
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Motie (rom.cijfer):
Voor:

#1»

|

Tegen:
Aangenomen /-verworpen

ALBRANDSWAARD

De raad bijeen in de vergadering op 8 november 2016

Motie van bijstand

Gelet op het feit dat,
a. Twee van de vier collegeleden zich regelmatig publiekelijk in de nesten
werken
b. Dit de gemoederen binnen de gemeente Albrandswaard flink bezighoudt
c. Dit het aanzien van het gehele gemeentebestuur schaadt

Overwegende dat:
-

Professionele begeleiding een uitkomst kan bieden om aan
bovenstaande problemen het hoofd te bieden

Roept het college op:
a. Professionele hulp in te roepen
b. Een intervisietraject te starten o.l.v. de heer van de Graaff

En over te gaan tot de order van de dag
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ALBRANDSWAARD

NOVA

ALBRANDSWAARD
ALBRANDSWAARD

Christenunie SGP

fttata!

Motie Blijverslening
De gemeenteraad van Albrandswaard in vergadering bijeen 8 November 2016
Constaterende dat:
• Het aantal ouderen de komende jaren toeneemt.
• Ouderen bij voorkeur blijven wonen in de buurt waarin ze al wonen, mede om hun
netwerk in stand te houden.
• Aanpassen van de bestaande woning een mogelijkheid biedt om langer in de woning te
blijven wonen.
• Voor specifiek zorg de woning geschikt gemaakt kan worden, waarbij bijvoorbeeld
gedacht kan worden aan een slaapkamer of badkamer beneden, drempels verwijderen,
maar ook aan aanvullende technische zaken die momenteel beschikbaar zijn.
• Lang niet alle senioren over voldoende geld beschikken om de aanpassingen te kunnen
realiseren.
• Voor de doelgroep “ouderen’- het moeilijk is om geld te lenen.
Overwegende dat:
• De mogelijkheid voor het aangaan van een “Blijverslening”, met gunstige
rentevoorwaarden en condities, senioren stimuleert hun woning aan te passen, oftewel
hun woning meer levensloopbestendig te maken
• De stichting SVn (stimuleringsfonds Volkshuisvesting) in samenwerking met
gemeenten Blijversleningen aan kan bieden.
• De gemeente Albrandswaard tot dusver nog geen overeenkomst heeft met SVn voor
het aanbieden van Blijversleningen
• Een groot aantal andere gemeenten Albrandswaard voorgegaan zijn in het aanbieden
van leningen via SVn, ook binnen de BAR.
Verzoekt het college de volgende punten te onderzoeken en uit te werken:
• De financiële ruimte vanuit SVn, Provincie en Rijk, voor het beschikbaar stellen van
Blijversleningen in Albrandswaard
De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, risico.s en benodigde
dekking die invoering van de Blijverslening met zich meebrengt voor de gemeente
Albrandswaard
• Voorwaarden waaraan een Blijverslening dient te voldoen, te denken valt o.a. aan:
de aard waaraan de lening besteed mag worden; het maximum bedrag dat een
^ N.
aanvrager kan lenen; een maximum jaarbudget of plafond voor de gemeente
y
Albrandswaard voor het beschikbaar stellen van de leningen als totaal.
>
En gaat over tot de orde van de dag
•

Fractie CDA

Fractie Nova

G.Schuitemaker

L.Goudriaan

Fractie CU/SGP

Motie (rom.cijfer):
Voor:

VVD

Tj^

Cu'i O'PA

Tegen: MAP

tl

}

Aangenomen / verworpen
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Motie (rom.cijfer):
"| | (
v°°r.
OPA Cl); 0/A<u); O)/* (z >

ALBRANDSWAARD

Aangenomen /-verworpen

Motie Duurzaamheidslening
De gemeenteraad van Albrandswaard in vergadering bijeen 8 November 2016
Constaterende dat:
• Encrgiebeparende maatregelen het milieu ten goede komen.
• Door te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van zonnepanelen of dakisolatie in een woning, wordt de woning
comfortabeler en duurzamer.
• Door energie te besparen dalen de maandelijkse woonlasten voor de bewoners.
• De investering in energiebesparende maatregelen zich zelf (voor een groot deel) terug
betaalt.
Overwegende dat:
• De mogelijkheid voor het aangaan van een “Duurzaamheidslening”, met gunstige
rentevoorwaarden en condities, bewoners stimuleert te investeren in energie
besparende maatregelen.
• De stichting SVn (stimuleringsfonds Volkshuisvesting) in samenwerking met
gemeenten Duurzaamheidsleningen aan kan bieden.
• De gemeente Albrandswaard tot dusver nog geen overeenkomst heeft met SVn voor
het aanbieden van Duurzaamheisdleningen
• Een groot aantal andere gemeenten Albrandswaard voorgegaan zijn in het aanbieden
van Duurzaamheidsleningen via SVn, ook binnen de BAR (Barendrecht).

Verzoekt het college de volgende punten te onderzoeken on utt>■ Mtefkeo:
•
•

•

De financiële ruimte vanuit SVn, Provincie en Rijk, voor het beschikbaar stellen van
Duurzaamheidsleningen in Albrandswaard
De consequenties voor de gemeente op het gebied van kosten, risico.s en benodigde
dekking die invoering van de Duurzaamheidslening met zich meebrengt voor de
gemeente Albrandswaard
Voorwaarden waaraan een Duurzaamheidslening dient te voldoen, te denken valt
o.a. aan: de aard waaraan de lening besteed mag worden; het maximum bedrag dat
een aanvrager kan lenen; een maximum jaarbudget of plafond voor de gemeente
Albrandswaard voor het beschikbaar stellen van de leningen als totaal.

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie (rom .cijfer):

\V.

Voor:

Motie

Kostenbesparing door innovatie

Indieners

EVA fractie

Woordvoerder

Jan Gardeitchik

Vergadering

Vergadering gemeenteraad Albrandswaard,
bijeen op 8 november 2016

Constaterende dat;
□

Er voor 2016 en verder een sluitende begroting is voor de gemeente Albrandswaard.

□

Het verwachte positieve saldo klein is en er nog steeds risico's zijn op tegenvallers en
neerwaards bijgestelde uitkeringen uit het gemeente fonds ed.
Een fors deel van de uitgaven van de gemeente betrekking heeft op de buitenruimte.

□

Overwegende dat:
[
D
O

Er op het gebied van riool-onderhoud besparingen mogelijk bleken door een andere
aanpak en de inzet van innovatieve technieken.
Dit voor de taakvelden groenonderhoud en wegenonderhoud nog minder ontwik
keld is.
Ook op deze gebieden worden gezien voor verdere vernieuwing.

Roept het college op;
Nadrukkelijk aandacht te besteden aan het zoeken naar alternatieven in de werkwij
ze en aanbesteding van activiteiten met betrekking tot groen- en wegonderhoud en
aanleg.
O

Hierbij op zoek te gaan naar mogelijke innovaties in de aanpak.
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Motie (rom.cijfer):
Voor:

Motie

Bouwen voor Albrandswaard

Indieners

EVA fractie

Woordvoerder

Jan Gardeitchik

Vergadering

Vergadering gemeenteraad Albrandswaard,
bijeen op 8 november 2016

Constaterende dat;
fl

□

De gemeente een grote woningbouwopgaaf ziet voor de gemeente.
De uitwerking hiervan een grote impact heeft op de burgers die in de buurt wonen
van de te ontwikkelen lokaties.
Dit de gemoederen binnen de gemeente flink bezighoudt.

O

De gemeente ondertussen werkt aan een woonvisie

Overwegende dat:
□ Het draagvlak voor de bouwplannen verbeterd kan worden door een goede partici
patie van de burgers en het kiezen voor juist dat type woningen waar in Albrandswaard ook in de toekomst behoefte aan zal zijn.
□ De woonvisie deze behoeftes in kaart brengt.
Het ontwikkelen van nieuwe lokatie ook een kans is een eerste stap te zetten in het
realiseren van de woonvisie.
Roept het college op;
l
Blijvend aandacht te besteden aan het maximaal betrekken van bewoners bij de se
lectie en uitwerking van woningbouwlokaties zodat bijvoorbeeld de diateoggroepen
tot-eermoed en afgewogen oordeel kunnen komen.
□

Om naast snelheid ook voldoende ruimte te bieden aan de zorgvuldigheid van het
participatietraject.

[1

Bij de selectie van het type en aantal te bouwen woningen aansluiting te zoeken bij
de behoeften van Albrandswaard zoals geformuleerd in de komende woonvisie.
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Motie (rom.cijfer):
Voor: <J </\cms\ f'
Tegen:

Aangenomen/verworpen
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fVN
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Christenunie
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Albrandswaard

ALBRANDSWAARD
Motie (rom.cijfer):

NOVA

Voor:
Tegen:
Aangenomen / verworpen

Motie zwemmen is gezond
De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 8 november 2016,
Gelezen raadsvoorstel 1129699 'Programmabegroting 2017-2020'.
Constaterende dat:
Het voornemen er is om het zwembad Albrandswaard te sluiten. Er op dat moment in deze
gemeente geen zwemvoorziening meer is voor zowel de ouderen als de voor de kinderen die
zwemles krijgen via de kikkersprong. Dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een
zwemvoorziening in Albrandswaard.
Overwegende dat:
Dat het binnenzwembad van Albrandswaard na jaren in juli 2018 gesloten zal
worden;
Er vele inwoners zijn die gebruik maken van deze faciliteit;
Het zonde is om deze voorziening te sluiten;
Wij ons in een waterrijke omgeving bevinden;
Dat zwemles voorkomt dat kinderene$5olwassenen verdrinken;
-

Dat met de voorgenomen extra opvang van vergunninghouders, deze mensen in de

-

Zwemonderwijs voor de jeugd en het behalen van een diploma gestimuleerd wordt

buurt moeten kunnen leren zwemmen;
door de aanwezigheid van een goed zwembad in de buurt;
Ouderen meer gestimuleerd worden te bewegen door een zwembad in de buurt;
Gehandicapten meer de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een goed
zwembad in de buurt;
-

Recreanten de mogelijkheid hebben te sporten en te bewegen in een goed. ~

Roept het college op:
• De sluiting van het zwembad vooralsnog niet door te laten gaan en te zoeken naar een
mogelijkheid om het zwembad nog 1 jaar langer open te houden en te zoeken naar een
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meerjarige oplossing. Dit proces af te ronden ruim voor een niet gewenste sluitingsdatum
van het zwembad.
a

McXm.

lethall

ÖyPSW? 4

<3f>

2oiy
LMr-^rvfcf^

En gaat over tot de orde van de dag,

\-€ fchr^S

,
,
<^*** br^ion^

. . ,
wt'c'c^Le7-^

Getekend,

cz*
CDA
Gerard Schuitemaker

NOVA
Lennard Goudriaan

OPA
Martij^ Heezen
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ow
,

.

PvdA

MOTIE

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 8 november 2ülb,
Overwegende,
«

Dat een zwembad een belangrijke iokale voorziening is waar in Albrandswaard
veel gebruik van gemaakt wordt,

•

Dat voor het zwembad Albrandswaard sluiting dreigt vanwege het ontbreken
van middelen vanaf 2018;

•

Dal niet inzichtelijk is welke investering en beheerskosten gemoeid zijn met
het duurzaam exploiteren van het zwembad.

Voor:

UvC
\ (O
.vJ
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 08 november 2016
Nr....................................... (in te vullen door griffie)

Motie: Door 'lieve' verkeersborden rijden we een
beetje langzamer.
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennis genomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders

Constateren dat:
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die opdracht tot het onderzoek gaf, wil weten of die
maatregelen ook echt effect hebben op de snelheid. Bij een 50-km weg zonder Dick Brunabord schatten bestuurders de eigen snelheid op 49 kilometer per uur, bij een Dick Bruna-bord
stokt dit al bij 45 km/u. Op 30-km wegen gaat de snelheid van 41 naar 37 km/u.
Elke kilometer zachter zorgt volgens onderzoekster Jolieke de Groot van SWOV voor een
afname van het aantal ongevallen van 5 procent. „In het echte verkeer zou een
snelheidsverlaging van 4 kilometer per uur op een weg binnen de bebouwde kom zorgen voor
20 procent minder ongevallen", rekent ze voor. „Maar het is heel belangrijk om ook in de
praktijk vast te stellen of dat daadwerkelijk gebeurt. (AD 04-10-16)
Overwegende dat:
De welbekende roodomrande snelheidslimietborden op 50- en 30-kilometerwegen maken
minder indruk dan Dick Bruna-borden, blijkt uit nieuw onderzoek van de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Automobilisten verwachten
aanzienlijk minder hard te gaan rijden als er een bord met een groepje Dick Bruna-figuurtjes
of een Dick Bruna-poppetje op een fietsje langs de weg staat
Verzoekt het college:
- Navraag te doen bij de MRDH of Albrandswaard deel kan nemen aan dit project.
- Navraag te doen welke subsidie mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn.
De raad te informeren op welke locatie - schoolgaande routes - hier het beste voor in
aanmerking voor komen.
- Met een voorstel te komen richting de raad.

"De beschaving van een land, een samenleving, is af te meten hoe zo'n tand zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden "
En gaat over tot de orde van de dag
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Christenunie SGP
Albrandswaard

Albrandswaard: 08 november 2016

Motie: kunstgrasvelden met rubbergranulaat
De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen.
Kennis genomen hebbende van het feit dat het college van Burgemeester en Wethouders
Constateren dat,
Het college begrip heeft dat de verenigingen ondanks ander advies hun velden gesloten houden totdat
de resultaten van nieuw onderzoek bekend zijn. En de consequenties voor dit besluit niet volledig bij
de gemeente kunnen worden gelegd, maar dat er in goed overleg met de verenigingen er ook
maatregelen vanuit hun kant worden verwacht.
Overwegende:
-

Het onderzoek van het RIVM en de Europese commissie nog enige tijd kan duren.
Dat de financiële consequenties van ondergeschikt belang zijn ten opzichten van de
(onzekerheid van) inzake de gezondheidsrisico's van de burgers van Albrandswaard in het
bijzonder de kinderen.

Verzoeken het college:
-

-

In overleg met de verenigingen te zoeken naar een passende oplossing
De verenigingen financieel tegemoet te komen met de extra gemaakte kosten en een korting
te verlenen voor het niet gebruiken van de kunstgrasvelden.
Te onderzoeken voor de huidige kunstgrasvelden welke alternatieven er voor handen zijn.

"De beschaving van een tand, een samenleving, is af te meten hoe zo'n land zorg draagt
voor haar ouderen, zieken, gedetineerden, zwakkeren en minderheden"
En gaat over tot de orde van de dag

Frans van Zaaien
Fractievoorzitter
Motie (rom.cijfer):
Voor:

X

Tegen:
Aangenomen / verworpen
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Christenunie SGP

Motie: veiligheid fietsenstallingen bij metrostations
De raad van de gemeente Albrandswaard bijeen op 8 november 2016
Constaterende dat
•

We al een paar jaar, als gevolg van bezuinigingen, geen bewaakte fietsenstallingen hebben
bij de metrostations,

•

Er met grote regelmaat fietsen gestolen worden uit deze stallingen,

•

Inwoners hun fiets liever op een plaats vastzetten waar wat meer toezicht is om diefstal en
vandalisme te voorkomen,

•

De stallingen er, door gebrek aan toezicht, slordig en ongeorganiseerd uit zien.

Spreekt als zijn mening uit dat
De gemeente in moet zetten op een verhoging van de veiligheid en moet werken aan het
terugdringen van diefstal en vandalisme
Draagt het college op
•

Te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid bij de
fietsenstallingen te verbeteren,

•

In dit onderzoek ook specifiek te kijken naar de inzet van beschikbare capaciteit die te vinden
is in het sociale domein,

•

De kosten van deze inzichtelijk te maken,

•

Met een voorstel naar de raad te komen,

En gaat over tot de orde van de dag
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