Gemeente
Albrandsuiaard
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 21 NOVEMBER 2016
(verseonnr. 1163741)
Aanwezig:
M. Bianchi (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. Meijers (plv. griffier)
Wethouders: M.C.C. Goedknegt, M. Rombout, H.J. van derGraaff, J.E. de Leeuwe
Afwezig: R. Moret (WD)

1.

OPENING EN VASTSTELLING AGENDA
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. De heer Moret van de fractie WD is afwezig.

2.

SPREEKRECHT
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.

VRAGENHALFUUR
Er zijn geen vragen voor het vragenhalfuur ontvangen.

4.

VASTSTELLING BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 24 OKTOBER 2016
De raad stelt de besluitenlijst raadsvergadering 24 oktober 2016 conform vast (1152865).

5.

INGEKOMEN STUKKEN RAAD
De raad besluit (1153474) conform voorstel over de Lijst Ingekomen Stukken.

6.

HAMERSTUKKEN
a.
Zienswijze 2e Begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
De raad besluit (1139267) conform voorstel (11392621:
De zienswijze met nummer 1139262 vast te stellen. De zienswijze gaat over een kostenstijging
van € 617.000,- voor de inhuur derden voor de ambulancezorg. Opvallend is dat dit wordt
aangemerkt als een incidentele last en geen structurele; er is niet aangegeven dat de inhuur

1/2

van personeel in de komende jaren niet meer nodig zal zijn. Wij gaan er daarom vanuit dat dit
incidentele lasten zijn en geen structurele lasten en dat de komende jaren geen structurele
verhoging wordt doorgevoerd aan de maandelijkse bijdrage.

Deze stukken worden unaniem aangenomen door de raad.

7.

ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR (AVOI)
Stemming over het voorstel:
Voor: NAP (2), PvdA (2), EVA (4), WD (3), CU/SGP (1), GRR (2)
Tegen: CDA (2), NOVA (1), OPA (3)
Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.
De raad besluit (1073103) conform voorstel (10730851:
1. Vast te stellen de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Albrandswaard, inzake
werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of
leidingen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Telecommunicatieverordening
Albrandswaard.
2. De Verordening CAI Albrandswaard en de Retributieverordening 2013 in te trekken.
3. Artikel 2.11, lid 3 en 5.24, lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening als volgt te wijzigen:
In vernoemde artikelleden wordt het woord Telecommunicatieverordening’ vervangen door de
woorden ‘Algemene verordening ondergrondse infrastructuren’.
4. De besluiten onder 1 t/m 3 in werking te laten treden op 1 januari 2017.

8.

SLUITING
De voorzitter sluit om 20.15 uur de vergadering.

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

mr. Renske van der Tempel

drs. Hans-Christoph Wagner
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